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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH. 

- Phân công các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực chuyên môn và báo 

cáo kết quả cho Văn phòng Sở Y tế tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Cập nhật thông tin các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép hành nghề y, 

dược và các cơ sở đã công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp quy về ATVSTP; 

kết quả đấu thầu thuốc, tuyển sinh đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng trên Cổng 

Thông tin điện tử Sở Y tế. 

- Hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính: đăng tin bài trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Y tế và trên Bản tin hàng tháng của ngành y tế do Trung tâm Truyền 

thông Giáo dục sức khoẻ thực hiện.   

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Cải cách thể chế 

Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và Bộ 

Y tế ban hành thuộc lĩnh vực y tế. 

Phân công cán bộ pháp chế của Sở Y tế phối hợp với các phòng ban Sở kiểm 

tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực y tế, báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật của các đơn vị y tế 

theo quy định. 

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông 

2.1. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Kiểm soát thủ tục hành chính 

Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy 

định về thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị 

thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Thực hiện công 

tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính. 
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b) Tình hình công khai các thủ tục hành chính. 

Công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, motcua.angiang.gov.vn và tại trụ sở Trung 

tâm Hành chính công tỉnh. 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

Công tác tiếp nhận và trả kết quả Quý III/2018 (từ 01/7/2018 đến 

31/8/2018): 

- Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm, mỹ phẩm: Tổng số tiếp 

nhận 487 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 382; số hồ sơ trễ hạn: 02. 

- Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm: Tổng số tiếp nhận 351 hồ sơ; số hồ 

sơ đã giải quyết: 330; số hồ sơ trễ hạn: 0. 

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

Tiếp tục dự thảo xây dựng  đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị y tế theo 

thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ. (Chuẩn bị xây dựng đề án sát nhập Trung tâm dân số KHHGĐ vào Trung 

tâm y tế huyện, thị, thành) 

4. Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

Phối hợp với trường Đại học Y dược Cần Thơ tiếp tục đào tạo hợp đồng theo 

địa chỉ sử dụng bác sỹ đa khoa và các bác sỹ chuyên ngành hiếm. 

5. Cải cách tài chính công: 

Tiếp tục thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập ngành y tế giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2030 theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt. 

6. Hiện đại hóa hành chính: 

Sở Y tế đã tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và điều hành 

chuyên môn, duy trì ổn định hệ thống mạng nội bộ. Sử dụng phần mềm Văn phòng 

điện tử của tỉnh An Giang và Bộ Y tế để xử lý công văn đến, đi nhanh chóng, kịp 

thời. Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh ứng dụng Chữ ký số trong việc ký 

chuyển văn bản trên môi trường mạng; cán bộ, công chức, sử dụng thư điện tử của 

tỉnh để trao đổi thông tin, giải quyết công việc chuyên môn,..  

Sở Y tế đã ứng dụng Hệ thống Telehealth kết nối với các cơ sở y tế trong 

tỉnh và Bệnh viện Trung ương để hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.  

Sở Y tế ứng dụng chương trình Zoom Cloud Meeting để tập huấn, giao ban 

trực tuyến hàng tháng với các đơn vị y tế.  

 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI: 
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Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Sở Y tế về công tác Cải cách hành 

chính. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật trong ngành y tế; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra 

công vụ và công tác CCHC tại các đơn vị y tế trực thuộc./. 

 
  

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng ban Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế tỉnh, huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tƣớc 
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