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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số: 3105/BC-SYT 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 An Giang, ngày 14 tháng 11  năm 2019 

BÁO CÁO  

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - NĂM 2019 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra 

a) Công tác chỉ đạo 

Sở Y tế thành lập Ban điều hành chương trình CCHC, các thành viên là 

lãnh đạo các phòng ban Sở Y tế và phân công chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức 

thực hiện và báo cáo kết quả cho Trưởng ban theo quy định.   

Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế gồm 01 Phó Giám đốc 

Sở, 01 cán bộ Văn phòng và 01 cán bộ Phòng Nghiệp vụ Y làm đầu mối, theo 

dõi thực hiện việc rà soát, kiểm tra các TTHC thuộc lĩnh vực y tế và báo cáo kết 

quả thực hiện định kỳ theo quy định.  

Sở Y tế thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, công việc: công tác chỉ đạo, điều 

hành; công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ 

chức, bộ máy; xây dựng nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công 

tác cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác tuyên truyền; 

công tác kiểm tra theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.  

Thực hiện  ế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019, Sở Y 

tế An Giang đã xây dựng và ban hành  ế hoạch số 90/KH-SYT ngày 

10/01/2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019 và thực hiện báo cáo theo 

định kỳ: số 592/BC-SYT ngày 04/03/2019, số 1560/BC-SYT ngày 07/06/2019,  

số 2436/BC-SYT ngày 09/9/2019.  

b) Công tác tuyên truyền 

Sở Y tế triển khai thực hiện tốt  ế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính lồng ghép vào  ế hoạch CCHC năm 2019 của Sở Y tế.  

Sở Y tế phối hợp với Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội thi tuyên truyền 

Cải cách hành chính tại các đơn vị y tế trực thuộc và cử Công đoàn Bệnh viện 

Sản Nhi tham dự Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 của Sở 

Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đạt giải Nhất chung cuộc Hội thi 

toàn tỉnh. 

Văn phòng Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDS  đăng 

tin, bài về hoạt động CCHC trong ngành y tế. Cập nhật thông tin về CCHC trên 

Cổng thông tin điện tử Sở Y tế.  
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Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 497/ H-SYT ngày 18/02/2019 về Công 

tác pháp chế của ngành Y tế tỉnh An Giang trong đó có nội dung công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và  ế hoạch số 233/ H-SYT ngày 

28/01/2019 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2019. 

Hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật: 

- Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt pháp luật cho các công chức, viên chức, 

người lao động tại cơ quan và các đơn vị tuyến tỉnh, huyện, thị, thành phố được 

148 cuộc với 7.886 lượt người tham gia. Nội dung phổ biến, tuyên truyền gồm 

các Văn bản quy phạm pháp luật như: 

- Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Luật An ninh mạng năm 2018; 

- Luật  hiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế 

ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác 

định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai 

con; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế 

quy đinh về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại cơ sở y tế; 

- Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ 

- Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; 

- Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ 

- Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; 

- Thông tư số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ - 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng; 

- Tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3). 

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Thông tin trên đài truyền thanh về Pháp lệnh Dân số; Pháp lệnh sửa đổi 

điều 10 pháp lệnh Dân số; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; các 

quy định về nghiêm cấp lựa chọn giới tính khi sinh, các quy định về an toàn thực 

phẩm, các biện pháp phòng tránh bệnh cho cộng đồng… được đăng tải trên 

Internet, phát sóng trên đài truyền thanh xã với 213 lần. 

- Biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật cấp phát miễn phí với số lượng 

2.761 bản. 
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c) Công tác kiểm tra  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trên địa bàn tỉnh An Giang; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của 

Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại các cơ sở y tế và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, Tổ kiểm tra công 

vụ Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019 t(kế hoạch 

số 1164/ H-SYT ngày 26/4/2019) tại một số đơn vị trực thuộc, kể cả tuyến xã, 

qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh về việc chấp hành nội quy, quy 

chế chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại một số 

đơn vị y tế.  

Thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật Bảo hiểm y tế tại 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh An Giang và Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. Qua 

thanh tra đơn vị không vi phạm về trách nhiệm, nhiệm vụ công tác.  

- Duy trì hệ thống “đường dây nóng” của Bộ Y tế (1900-9095), của Sở Y 

tế và các cơ sở điều trị để tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người 

dân. Văn phòng Sở Y tế tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính lồng 

ghép nội dung, chấm điểm kiểm tra cuối năm 2019 ở các đơn vị. 

d) Điều tra, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng 

Theo  ế hoạch thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ y tế công, trong năm 2019 tất cả các bệnh viện trực thuộc đều tổ chức đo 

lường và công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ do bệnh viện 

cung cấp và cập nhật kết quả trên hệ thống thông tin của Bộ Y tế. 

Thực hiện công tác phúc tra chấm điểm đánh giá chất lượng bệnh viện 

năm 2019, Sở Y tế ban hành kế hoạch số 2849/KH-SYT ngày 17/10/2019 trong 

đó thực hiện  hảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. 

2. Cải cách thể chế 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: thường xuyên thực hiện việc rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế ban hành 

thuộc lĩnh vực y tế.    

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

một cửa liên thông 

a) Cải cách thủ tục hành chính: trong năm 2019 đã thực hiện đơn giản 

hóa thủ tục hành chính: 

- Sửa đổi, bổ sung: 21 thủ tục hành chính; Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính 
được công bố tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 25/3/2019. 

- Cắt giảm 08 thủ tục hành chính (giảm 33,33% thời gian giải quyết so 

với quy định) được công bố tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 22/8/2019. 
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Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được 

niêm yết công khai đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An 

Giang, cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang, cổng dịch vụ hành chính công 

tỉnh. 

 ết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức liên quan thủ tục hành chính: không có. 

b) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hành 

nghề khám bệnh chữa bệnh, dược phẩm, mỹ phẩm và trả kết quả giấy chứng chỉ 

và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, dược phẩm, 

mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị trực thuộc được ủy quyến tiếp 

nhận giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý gồm  hoa  iểm dịch Y tế - Trung 

tâm  iểm soát dịch bệnh, Trung tâm Giám định Y khoa. 

Số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đưa vào giải quyết theo cơ chế một 

cửa so với tổng số TTHC trong Bộ TTHC của đơn vị: tại Trung tâm hành chính  

công: 114/130 (87,69%), tại Trung tâm Giám định y khoa: 09/130 (06,92%), tại 

Trung tâm  iểm soát dịch bệnh: 07/130 (05,38%) do đặc thù của lĩnh vực giám 

định y khoa, Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế nên thực hiện tại đơn vị. 

Số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông do cơ quan, đơn 

vị, chủ trì tiếp nhận, trả kết quả (chi tiết loại thủ tục, đơn vị chủ trì tiếp nhận, 

phối hợp giải quyết…, cụ thể văn bản quy định quy chế phối hợp): có 03 thủ tục 

liên thông với Phòng Y tế huyện, thị, thành phố theo quy định tại Thông tư số 

17/2014/TT-BYT, cụ thể: 

+ Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. 

+ Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. 

+ Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ 

thập đỏ khi thay đổi địa điểm. 

c) Kết quả giải quyết TTHC trong năm: 

Số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định so với tổng số (tính tỷ 

lệ % hồ sơ giải quyết đúng hạn): 2101/2262 tỷ lệ 92.8%. 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn: 0,92%. Nguyên nhân: hồ sơ giải quyết 

đúng hạn nhưng trên hệ thống cập nhật trễ.  

d) Tình hình, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Công văn số 2779/VPCP-

KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành 

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016; Sở Y tế An Giang 

đã khai báo đầy đủ trong phần mềm VNPT-iGate mức độ 3: 30 thủ tục, mức độ 

4: 29 thủ tục. 
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Thực hiện việc địa phương hóa thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính theo Công văn số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 

của Văn phòng Chính phủ.  

Tính đến 14/11/2019, giải quyết mức độ 3: 88 hồ sơ; mức độ 4: 31 hồ sơ. 

e) Tình hình, kết quả thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp 

nhận, giải quyết TTHC:  

Trả kết quả qua bưu chính là 792 hồ sơ; 

Nhận và trả kết quả qua bưu chính là 105 hồ sơ. 

4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

a) Tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo quy định của Trung ương 

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.  

Sở Y tế đã tiến hành tổ chức, thực hiện một số nội dung: 

- Hoàn thành việc sáp nhập 05 Trung tâm tuyến tỉnh gồm: Trung tâm Y tế 

dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm  iểm dịch Y tế quốc 

tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông giáo dục 

sức khỏe thành Trung tâm  iểm soát bệnh tật tỉnh (gọi tắt là CDC) theo Quyết 

định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Sở Y tế và 02 chi cục trực thuộc (Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số  ế hoạch hóa gia đình) theo 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đến cuối năm 2019, Trung tâm DS- HHGĐ huyện sẽ được sáp nhập vào 

Trung tâm Y tế huyện thành lập Trung tâm Y tế đa chức năng. 

Như vậy so với năm 2015, ngành Y tế đã giảm được 16 đơn vị (năm 

2015: 51 đơn vị, năm 2019: 36 đơn vị), góp phần giảm đầu mối, khắc phục tình 

trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, 

chữa bệnh và công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 

b) Thực hiện quy định về sử dụng biên chế được tỉnh giao 

- Năm 2019, ngành Y tế được giao 4.188 biên chế, trong đó: 

+ Hành chính: có 65 công chức và 10 hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 

17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Đơn vị sự nghiệp: 4. 028 viên chức và 85 hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo Quyết định số 1362/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Lao động hiện có 7.039 lao động, trong đó có: 1.170 bác sĩ (03 tiến sĩ, 70 

C 2, 45 thạc sĩ, 392 C 1, 660 bác sĩ); 934 dược sĩ (C 2 04, Ths 02, C 1 45, 

đại học 154, cao đẳng 01, trung học 692, dược tá 14); 55 Y tế công cộng (sau đại 

học 17, đại học 38); 1.105 Y sĩ; 227 kỹ thuật y (sau đại học 10, đại học 72, cao 

đẳng 03, trung học 137, sơ học 05); 1.807 điều dưỡng (sau đại học 02, đại học 

180, trung học 1.451, sơ học 101); 604 hộ sinh (đại học 26, cao đẳng 01, trung 

học 554, sơ  học 23); đại học và sau đại học chuyên ngành khác 300; nhân viên 

khác 832. 

Việc tuyển dụng viên chức, công chức được thực hiện đúng theo phân cấp 

quản lý và đúng theo quy định của pháp luật.  

c) Tình hình, kết quả triển khai thực hiện phân cấp quản lý theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ (nếu có) 

Thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định số 

35/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 ban hành phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, 

sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức và Quyết 

định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 ban hành phân cấp thẩm quyền 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức 

- Tình hình, kết quả thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm được phê duyệt của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Sở Y tế đã triển khai thực hiện Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 

24/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế. Hiện tại Sở Y tế đảm bảo thực hiện theo cơ 

cấu ngạch công chức theo quy định, cụ thể: 05 chuyên viên chính, 25 chuyên 

viên, 02 cán sự, 01 thanh tra chính, 03 thanh tra viên, 02 lái xe, 02 bảo vệ và 01 

nhân viên phục vụ. 

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với cán bộ, công 

chức, viên chức được thực hiện theo phân cấp và theo quy định, cụ thể: 

+ Năm 2019, Sở Y tế thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 36 trường hợp (bổ 

nhiệm mới 10, bổ nhiệm lại 26). Trình tự thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, 

từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe người dân, cụ thể trong năm 2019 ngành Y tế đã đào tạo được: 

+ Sau đại học: 98 (73 C I, 25 C II). 

+ Đại học: Địa chỉ sử dụng hệ chính quy 61 (có 49 Bác sĩ); Hệ liên thông: 

12 bác sĩ đa khoa. 
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+ Bồi dưỡng: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dành cho lãnh đạo Sở Y tế: 

01; nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 02; Quản lý nhà nước chương trình 

Chuyên viên chính: 03. 

- Về thực hiện tinh giản biên chế: So với năm 2015 ngành Y tế đã tinh 

giản được 2.415 biên chế viên chức (năm 2015: 6.443 viên chức, năm 2019: 

4.028 viên chức) bằng hình thức chuyển loại hình hoạt động đơn vị sự nghiệp 

công lập từ loại hình tự chủ một phần sang tự chủ tài chính, nhân sự và tổ chức 

bộ máy (Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực 

tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, Bệnh viện Sản nhi và Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản). 

6. Cải cách tài chính công 

Sở Y tế là đơn vị dự toán cấp 1 có 38 đơn vị trực thuộc, trong đó: 03 đơn 

vị quản lý hành chính và 35 đơn vị tự chủ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo 

Nghị định số 43/2006/NĐ – CP, 85/2012/NĐ – CP, 16/2015/NĐ – CP của 

Chính phủ. 07 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ nhóm 2 gồm: Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, Bệnh viện  hu vực tỉnh, Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Mắt – TMH – 

RHM, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện  hu Vực Tân Châu, TTCSS SS; 14 đơn 

vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhóm 3 và 14 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ 

tài chính thuộc nhóm 4. Tháng 10 năm 2019 05 đơn vị nhập lại thành 01 Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật CDC góp phần rất lớn trong việc giải quyết công việc 

cũng như thủ tục hành chính. 

Trong ngành y tế có 06 Bệnh viện tự chủ tài chính thuộc nhóm 02 khoảng 

2.770 giường bệnh, kinh phí ngân sách cấp hỗ trợ giảm khoảng 207.750.000.000 

đồng, và trong tương lai sẽ đẩy mạnh 01 đến 02 bệnh viện lên nhóm 01, một đến 

hai Trung tâm Y tế lên nhóm 02 giảm khoảng 20 tỷ đồng từ ngân sách. 

Hàng năm Bộ phận Tài chính kế toán có tiến hành thẩm tra quyết toán để 

hỗ trợ các đơn vị thực hiện báo cáo quyết toán, cũng như việc chấp hành các quy 

định nhà nước đúng theo quy định, giữa năm kiểm tra công tác tài chính kế toán 

các đơn vị để chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý tài chính kế toán khi có sai. 

Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng 

tài sản công đúng theo quy định. 

Toàn ngành sử dụng phần mền kế toán để quản lý tài chính kế toán cũng 

như tài sản công, không còn đơn vị sử dụng thủ công quản lý tài chính kế toán. 

Hàng năm SYT có tổ chức từ 01 đến 02 lần tập huấn chế độ tài chính kế toán 

cho các đơn vị trực thuộc. 

7. Hiện đại hóa hành chính 

a) Tình hình triển khai và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, địa phương 

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 
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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 thực hiện phần mềm “Dịch vụ hành chính công” để tiếp nhận và trả 

kết quả theo đúng các quy trình giải quyết TTHC.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, VNPT An Giang đã phối 

hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm phần mềm 

VNPT-HIS (VNPT-HIS: Health Information System) cho các cơ sở khám, chữa 

bệnh thanh toán BHYT trên địa bàn tỉnh, hệ thống được triển khai đồng bộ và 

liên thông dữ liệu khám chữa bệnh từ huyện đến xã. Trong thời gian tới, Sở Y tế 

triển khai thực hiện Dự án “Ứng dụng CNTT quản lý đồng bộ về nhân sự, khám 

chữa bệnh từ Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế cấp xã”.  

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.  

Ứng dụng chương trình Skype  for Business để tập huấn, giao ban trực 

tuyến với các đơn vị y tế.  

Tỷ lệ văn bản đi, văn bản đến được xử lý trên phần mềm văn phòng điện 

tử I-Office: văn bản đến 100%, văn bản đi 90%. 

Cập nhật, công khai Bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; 

thông tin các cơ sở đã được cấp Giấy phép hoạt động hành nghề y, dược; cơ sở 

đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

b) Áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO của cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Sở Y tế tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và niêm yết Bản Công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng tại Sở Y tế. Chuẩn bị thực hiện  ế hoạch 515/ H-UBND 

ngày 16/8/2018 về chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015. 

  Qua Hội nghị sơ kết 08 năm (2011-2018) thực hiện Chỉ số hiệu quả quản 

trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang và Sơ kết 05 năm (2014-

2019) triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế báo cáo tham luận về Tình hình 

xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2019. 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Lãnh đạo Sở Y tế quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách 

hành chính của ngành y tế, từng bước mang lại hiệu quả tốt trong công tác quản 

lý và điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, tạo sự hài 
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lòng của các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị y tế trong tỉnh, đáp ứng 

yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. 

Sở Y tế triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII 

về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục 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. 

Hệ thống y tế được củng cố, quy mô và năng lực cung ứng dịch vụ y tế 

được nâng cao. Mạng lưới Y học cổ truyền tiếp tục được củng cố đáp ứng được 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đạt các chỉ tiêu cơ bản về khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số -  HHGĐ. Thực hiện tốt hoạt động 

khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục thực hiện tốt 

chương trình Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, chương trình hiến máu tình 

nguyện.... Người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng dễ dàng hơn, các chỉ số 

sức khỏe của cộng đồng được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh nhà.  

Chủ động trong công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Sốt phát ban nghi Sởi, Tay chân miệng, các 

bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa, hạn chế được số mắc các bệnh truyền nhiễm 

lưu hành, không để phát triển thành dịch lớn, không để các dịch bệnh mới phát 

sinh. Tổ chức thực hiện tốt các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.  

Việc triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 

Chính phủ đã giúp cho các bệnh viện có thêm nguồn kinh phí, là điều kiện để 

phát triển chuyên môn kỹ thuật, cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức y tế. 

Thực hiện đạt tiến độ các đầu công việc theo Chương trình công tác của 

UBND tỉnh giao cho ngành y tế. 

2. Những khó khăn, hạn chế 

Do thiếu cán bộ quản lý tại Sở Y tế nên ngoài công tác chuyên môn chính 

được giao, CBCC còn  phải kiêm nhiệm nhiều chương trình, dự án,…nên có lúc, 

có nơi chưa thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ theo kế hoạch CCHC. 

 inh phí thực hiện công tác CCHC còn hạn chế do sử dụng chung kinh 

phí sự nghiệp được phân bổ hàng năm cho Sở Y tế. 

Công tác đào tạo cán bộ y tế chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, việc 

phát triển nhanh mạng lưới y tế công lập cũng như y tế ngoài công lập và dưới 

tác động của nền kinh tế thị trường, dẫn đến có sự dịch chuyển cán bộ y tế từ 

khu vực công lập sang ngoài công lập, từ tỉnh lên các thành phố lớn. Cơ cấu 

phân bổ đội ngũ cán bộ chưa phù hợp giữa các lĩnh vực, ở từng tuyến, đặc biệt là 

thiếu bác sỹ, cán bộ công tác ở lĩnh vực y tế dự phòng, cán bộ y tế tuyến cơ sở, 

một số chuyên khoa sâu như ung bướu, tâm thần, nội tiết, huyết học, y tế công 

cộng vẫn còn chậm phát triển.  
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Trung ƣơng 

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập một cách đồng bộ, phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập, đề nghị Nhà nước có cơ chế đặc thù, khuyến khích đối với 

các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. Đề nghị 

nghiên cứu sửa đổi mệnh giá BHYT cho phù hợp theo từng đối tượng, tình trạng 

sức khỏe, mức đồng chi trả, tần suất sử dụng. 

Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các chính sách đào tạo, đãi ngộ, tuyển 

dụng đặc biệt đối với cán bộ y tế phù hợp, tăng thu nhập chính đáng và tương 

xứng với thời gian học tập, tính chất công việc và trách nhiệm của cán bộ y tế.   

2. Đối với tỉnh 

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp y tế tỉnh An 

Giang theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh An Giang đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030. Đặc biệt là đầu tư phát triển nâng cao năng 

lực hệ thống khám chữa bệnh, y tế dự phòng và y tế sơ sở.  

Có chính sách đãi ngộ, thu hút về đào tạo cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y 

tế sau đại học, cán bộ y tế hệ dự phòng, tuyến y tế cơ sở. Trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế. 

Tập huấn nâng cao trình độ quản trị hành chính công cho CBCC, tập huấn 

cho cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ tại Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 

TTHC của tỉnh. 

VI. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính của tỉnh 

An Giang giai đoạn 2016-2020, căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng kế 

hoạch của Sở Y tế về công tác Cải cách hành chính năm 2020, dựa trên các quan 

điểm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính:  

- Cải cách thể chế tiến hành đồng bộ việc đổi mới hệ thống tổ chức bộ 

máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, thủ tục hành chính đơn giản, công khai, 

minh bạch, tạo mọi sự thuận lợi và hài lòng đối với tổ chức, cá nhân. 

- Bộ máy quản lý hành chính được tổ chức thành một hệ thống thống 

nhất, thông suốt, chức năng, nhiệm vụ rành mạch, thực hiện phân công, phân 

cấp rõ ràng giữa các cơ quan quản lý hành chính các cấp. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế có phẩm chất 

đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống quan 

liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra 

các lĩnh vực y tế, kiểm tra công vụ và công tác CCHC tại các đơn vị y tế trực 

thuộc. 
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- Cải cách hành chính theo định hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, 

ứng dụng hiệu quả những thành tựu khoa học - công nghệ, kỹ thuật y học hiện 

đại, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống quản lý thông tin điện tử 

của trong ngành y tế./. 
  

   
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng ban Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế tỉnh, huyện; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

 


		2019-11-15T16:16:36+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




