
 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-YTNH Ninh Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2022 

           
KẾ HOẠCH 

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Y 

tế Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính của Sở Y tế 

năm năm 2022. 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa xây dựng kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành 

chính năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và 

hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch hoạt động của đơn vị nhằm 

giảm thiểu chi phí, thời gian và kinh phí trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. 

2. Yêu cầu 

Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời gian thực 

hiện và dự kiến sản phẩm. 

Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có 

liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa 

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa chỉ đạo 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

Lãnh đạo Trung tâm căn cứ nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ được phân công theo nội dung Kế 

hoạch. 
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2. Phòng Tổ chức-Hành chính 

Theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

Kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

tại đơn vị; xây dựng kế hoạch năm, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính theo đúng quy định; đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.  

Tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo đảm bảo các điều kiện để thực hiện thủ tục 

hành chính tại đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. 

3. Trưởng các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ vào Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực 

hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. 

Thực hiện báo cáo, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính tại đơn vị mình theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. 

Trên đây là kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế KH (b/c-VBĐT); 

- BCĐ CCHC Trung tâm Y tế (VBĐT); 

- BGĐ Trung tâm Y tế (VBĐT); 

- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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Phụ lục 

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA NĂM 2022 
 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

I KIỂM SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1 

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá 

tác động của TTHC trong đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp 

Trong năm 

2022 (nếu 

có) 

Các phòng 

chức năng; 

Khoa Dược; 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Góp ý dự thảo các văn bản 

quy phạm pháp luật theo yêu 

cầu của cấp trên 

2 

Tham gia ý kiếm về nội dung quy định 

thủ tục hành chính tại đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật 

Trong năm 

2022 (nếu 

có) 

Các phòng 

chức năng; 

Khoa Dược 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Văn bản cho ý kiến nội dung 

quy định thủ tục hành chính 

tại đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và dự án, 

dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật 



4 

II KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN TTHC 

1 

Các phòng chức năng và các đơn vị 

liên quan có trách nhiệm thường xuyên 

rà soát, cập nhật quy định mới về thủ 

tục hành chính do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành thuộc phạm vi quản lý 

để tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm 

trình Sở Y tế tổng hợp. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Các phòng 

chức năng 

và các 

Khoa có 

liên quan 

Phòng Kế 

hoạch -

Nghiệp vụ 

Quyết định công bố danh mục 

thủ tục hành chính theo quy 

định tại Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ và Điều 3 Thông 

tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ 

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ 

có trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

soát chất lượng rà soát, tổng 

hợp báo cáo lãnh đạo Trung 

tâm. Trình Sở Y tế tổng hợp 

2 Công khai TTHC 

2.1 

Công khai TTHC tại Trung tâm, Trạm 

Y tế 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính, 

Phòng Kế 

hoạch-

Nghiệp vụ 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Khai thác, sử dụng dữ liệu thủ 

tục hành chính được đăng tải 

trên Webiste 

syt.khanhhoa.gov.vn và 

Webiste ytnh.com.vn 

Yêu cầu, cách thức công khai 

thực hiện theo Điều 14, Điều 

15 và Phụ lục 4 Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ. 
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2.2 

Công khai TTHC trên Webiste của 

Trung tâm 

Thường 

xuyên trong 

năm 2021 

Phòng Kế 

hoạch 

nghiệp vụ 

Các phòng 

chức năng 

và đơn vị 

liên quan 

Phòng Kế hoạch-Tổng hợp 

kết nối, tích hợp dữ liệu thủ 

tục hành chính để công khai 

trên Webiste của Trung tâm 

theo quy định tại Điều 19 

Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ 

2.3 

Cung cấp nội dung TTHC để công 

khai trên Webiste của Trung tâm 

Thường 

xuyên trong 

năm 2022 

Phòng Kế 

hoạch 

nghiệp vụ 

Các phòng 

chức năng 

và đơn vị 

liên quan 

Các phòng chức năng và 

cácđơn vi có liên quan cung 

cấp nội dung TTHC gửi Phòng 

Kế hoạch nghiệp vụ để duyệt 

và đăng tải trên Webiste. 

3 

Hướng dẫn triển khai nghiệp vụ về 

công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

Trong năm 

2022 

Phòng Kế 

hoạch-

Nghiệp vụ 

Các phòng 

chức năng và 

các đơn vị 

trực thuộc 

Có văn bản hướng dẫn về 

công tác kiểm soát TTHC cho 

các đơn vị trực thuộc 

4 Các phòng chức năng, đơn vị trực 

thuộc có trách nhiệm: Trong quá trình 

thực hiện TTHC phát hiện những 

TTHC đã có hiệu lực thi hành nhưng 

chưa được công bố, công khai nhưng 

chưa đầy đủ, chính xác nội dung quy 

định về TTHC tại các văn bản quy 

phạm pháp luật, hoặc đã hết hiệu lực 

thi hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ nhưng vẫn 

được đăng tải công khai hoặc không 

đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp 

thì tổng hợp báo cáo Sở Y tế 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Mỗi đơn vị hoàn thành các 

báo cáo định kỳ tình hình, kết 

quả thực hiện kiểm soát thủ 

tục hành chính hàng quý về 

việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC gửi Phòng Tổ 

chức-Hành chính tổng hợp 

theo đúng thời gian quy định 
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III KIỂM TRA, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC  

1 Kiểm tra TTHC ở các đơn vị trực 

thuộc 

Theo lịch 

kiểm tra 

giám sát 

của Trung 

tâm 

Phòng Kế 

hoạch-

Nghiệp vụ 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Kiểm tra, làm việc trực tiếp 

tại các đơn vị trực thuộc. Trên 

cơ sở kết quả kiểm tra sẽ đưa 

ra đề xuất các biện pháp kịp 

thời khắc phục những khó 

khăn, hạn chế để thực hiện tốt 

công tác kiểm soát TTHC 

theo đúng quy định.  

2 Các lĩnh vực: Lĩnh vực Dược, lĩnh vực 

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT 

tiến hành rà soát cắt giảm TTHC (thời 

gian, thành phần hồ sơ) 

Trong năm 

2022 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Kế 

hoạch-

Nghiệp vụ 

Khoa Dược, Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ, Phòng Tài chính-

Kế toán chủ động rà soát và 

đề xuất phương án đơn giản 

hóa TTHC trình Lãnh đạo 

Trung tâm Y tế Ninh Hòa 

3 Trong quá trình giải quyết TTHC phát 

hiện quy định TTHC có bất cập, vướng 

mắc thì báo cáo Lãnh đạo Trung tâm Y 

tế để tổng hợp báo cáo 

Trong quý 

I/2022 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 

Trung tâm để chỉ đạo 

4 Gửi kết quả rà soát đơn giản hóa 

TTHC về lãnh đạo Trung tâm (thông 

qua Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tổng 

hợp, đánh giá chất lượng) 

Trong quý 

6 tháng đầu 

năm 2022 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Các phòng chức năng và các 

đơn vị trực thuộc gửi báo cáo 

về Phòng Kế hoạch-Nghiệp 

vụ trước ngày 30/6/2022 
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IV TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT 

TTHC 

1 Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC và 

thực hiện TTHC 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực thuộc 

Đảm bảo các phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về 

thủ tục hành chính và thực 

hiện thủ tục hành chính được 

xử lý kịp thời và đúng thẩm 

quyền theo quy định 

2 Công khai địa chỉ tiếp nhận phảm ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

 100% các đơn vị trực thuộc 

tiếp nhận, giải quyết TTHC 

niêm yết địa chỉ tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định 

hành chính tại đơn vị, các đơn 

vị trực thuộc; công khai trên 

Webiste của Trung tâm Y tế 

(nếu có) 

3 Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến 

nghị theo Điều 19 Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ  

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

 Kết quả xử lý phản ánh, kiến 

nghị được công khai theo 

Điều 19 Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 

14/02/2008 của Chính phủ 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ 
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V CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ KIỂM SOÁT TTHC 

1 Tổ chức họp Hội đồng người bệnh để 

giải đáp các vướng mắc, khó khăn về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực y, 

dược, BHYT, an toàn vệ sinh thực phẩm 

Trong năm 

2022 

Các phòng 

chức năng 

và các khoa   

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Tối thiếu 01 quý/lần 

2 Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính của đơn vị trên bản 

thông tin tại đơn vị và qua các cuộc 

họp giao ban hàng tuần, tháng, quý để 

phản ánh kết quả của công tác chỉ đạo 

điều hành, sáng kiến cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quá trình cải cách quy trình 

giải quyết TTHC tại đơn vị 

Thường 

xuyên 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính, Phòng 

Kế hoạch-

Nghiệp vụ 

 

3 Điều chỉnh đường liên kết đối với 

banner của Sở Y tế và các cơ quan có 

thẩm quyền về thủ tục hành chính trên 

Wesbiste của Trung tâm (nếu có); đặt 

banner của Cổng dịch vụ công quốc 

gia trên Wesbiste của đơn vị (nếu có) 

nhằm tăng cường truyền thông và tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến. 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Phòng Kế 

hoạch-

Nghiệp vụ 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

 

4 Tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai 

thác, sử dụng hệ thống thông tin tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

Thường 

xuyên 

trong năm 

2022 

Các phòng 

chức năng 

và các đơn 

vị trực 

thuộc 

Phòng Tổ 

chức-Hành 

chính 

Các bài truyền thông 
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