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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH- SYT ngày 19/12/2021 của Sở Y tế về việc 

xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 199/KH- SYT 

ngày 31/12/2022 của Sở Y tế về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải 

cách hành chính năm 2022. 

Thực hiện Thông báo số 1783/TB-SYT ngày 12/9/2022 của Sở Y tế 

Thông báo kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 

năm 2022 với các nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 176/KH-SYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 về ban 

hành kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

190/KH- SYT ngày 19/12/2021 của Sở Y tế về việc xây dựng kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2022; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện xây dựng kế 

hoạch   số số 155/KH-BVĐKT ngày 29 tháng 12 năm 2021 về xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính giai đoạn năm 2021-2025; Ban hành kế hoạch số 

154/KH-BVĐKT ngày 29 tháng 12 năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính năm 2022. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, từ 25/12/2021 đến 

thời điểm 30/9/2022. Bệnh viện đã ban hành hệ thống các văn bản liên quan đến 

CCHC năm 2022 sau: Các Quy chế, Quyết định 1– Kế Hoạch 2– Báo cáo 3-4 

                                                                 
 1 Quyết định số 02/QĐ-BVĐKT ngày 04/01/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 
2022; Quyết định số 778/QĐ-BVĐKT ngày 31/12/2021 về việc ban hành nội quy, quy chế hoạt động của 
bệnh viện năm 2022; Quyết định số 779/QĐ-BVĐKT ngày 31/12/2021 về việc ban hành Quy chế thi đua 
khen thưởng của bệnh viện năm 2022; Quyết định số 54/QĐ-BVĐKT ngày 18/01/2022 về việc giao chỉ tiêu 
chuyên  môn năm 2022; Quyết định số 70/QĐ-BVĐKT ngày 26/01/2022 về việc phê duyệt bổ sung Quy 
hoạch  Điều dưỡng Trưởng khoa giai đoạn 2020-2025, năm 2022; Quyết định sô 54/QĐ-BVĐKT ngày 18 
tháng 01 năm 2022 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn năm 2022; Quyết định sô 34/QĐ-BVĐKT 
ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc ban  hành quy chế và sử dụng tài sản nhà nước của bệnh viện; Quyết 
định số 33/QĐ-BVĐKT ngày 10/01/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; Quyết 
định sô 68/QĐ-BVĐKT ngày 25 tháng 01 năm 2022 về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí năm 2022;  Quyết định sô 277/QĐ-BVĐKT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về Về việc Ban hành quy 
chế xét nâng lương trước thời hạn. Quyết đinh số 136/QĐ-BVĐKT ngày 7 tháng 3 năm 2022 về việc kiện 
toàn Tổ Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Quyết định só 37/QĐ-BVĐKT  ngày năm 2022 
vềKiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử bệnh viện đa khoa tỉnh; Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ngày 4 
tháng 01 năm 2022 về việcVề việc Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và 
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* Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ CCHC:  

- Bệnh viện đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Tỉnh, của Sở, Bệnh viện về công tác CCHC, kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức.  

 - Xây dựng đầy đủ nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh 

viện bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên 

chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá hành chính; Công tác chỉ đạo, điều 

hành cải cách hành chính. 

- Bệnh viện đã thực hiện việc nộp báo cáo CCHC định kỳ theo hướng 

dẫn. Theo văn bản hướng dẫn số 887/SYT-VP thời hạn nộp báo cáo quý I,II,III 

đủ, theo đúng quy định.  

* Bố trí nguồn lực cho công tác cải cách hành chính;  

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính, 

thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo 

trong công tác cải cách hành chính.  

* Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC 

- Thực hiện Kế hoạch số 198 /KH-SYT ngày 31/12/2021 của Sở Y tế Lai 

Châu về việc Ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 

2022, Bệnh viện đã ban hành kế hoạch số 29/KH-BVĐKT ngày 01 tháng 03 

năm 2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. 

- Bệnh viện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận 

thực, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ CCHC; về tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính. Đồng thời 

tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện TTCH trên môi trường điện tử thông qua nhiều 

hình thức như thưc ̣hiêṇ công khai các thủ tuc ̣hành chính trên Cổng thông tin 

điện tử của Bệnh viện, ngành, báo; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển 

                                                                                                                                                                                                        
các tổ, đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu (kèm theo quy chế Làm 
việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và các tổ, đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Lai Châu). Quyết định số 277/Qđ-BVĐKT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc Ban hành 
quy chế xét nâng lương trước thời hạn; Quyết định sô 311/QĐ-BVĐKT ngày 17 tháng 5 năm 2022 về việc 
chi tiền thu nhập tăng thêm ABC quý I năm 2022 cho viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa tỉnh; 
Quyết định số 701/QĐ-BVĐKT ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc chi tiền thu nhập tăng thêm ABC quý II 
năm 2022 cho viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

2 Kế hoạch số 121/KH-BVĐKT ngày 19/10/2021 về kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2022; Kế hoạch  

số 18/KH- BVĐKT ngày 26/01/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham  nhũng năm 2022; Ban hành 

chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Kế hoạch số 116/KH- BVĐKT ngày 

12/10/2021 về Luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và điều động đối với viên chức, lao động BVĐKT năm 

2021-2022; Kế hoạch số 21/KH- BVĐKT ngày 14/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022; Kế hoạch số 27/KH- BVĐKT ngày 25/02/2022 về Triển khai thực hiện, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động tại BV; Kế hoạch số 142/KH-BVĐKT ngày 07 tháng 12 năm 2021 về 

ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại BV năm 2022;  



3 
 

khai đến tất cả các khoa phòng trong đơn vị, sử dụng ký số với các văn bản số 

theo quy định, duy trì Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Phát huy hiệu quả phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, tuyên 

truyền việc thanh toán trực tuyến, hạn chế dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên trên môi trường điện tử, triển khai hệ thống thanh toán viện phí 

bằng hóa đơn điện tử, máy quẹt thẻ đã giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, 

đảm bảo công bằng trong việc chờ đợi khám bệnh. 

* Về công tác kiểm tra cải cách hành chính 

- Đã ban hành kế hoạch số 30/KH-BVĐKT ngày 01 tháng 03 năm 2022 

về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. 

- Báo cáo số 33/BC-BVĐKT ngày 03 tháng 03 năm 2022 về việc công bố 

kết quả chấm điểm tiêu chí chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân 

viên y tế. Chấm điểm Bệnh viện an toàn năm 2021 đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động. 

- Đơn vị thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC ngày 20 tháng 6 năm 2022. 

2. Tình hình triển khai các nội dung cải cách hành chính tại Kế hoạch 

số 2943/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về 

việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 

số 176/KH-SYT ngày 26/11/2021 của Sở Y tế ban hành kế hoạch công tác 

cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 190/KH-SYT ngày 

19/12/2021 của Sở Y tế ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính 

năm 2022. 

* Về tổ chức, chỉ đạo, điều hành CCHC 

Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Y Tế ban hành trên các lĩnh vực 

thuộc quản lý của ngành đơn vị thực hiện nghiêm túc triển khai nội dung các văn 

bản tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong BV. 

(Ghi chú mục I-1. Kế hoạch3) 

Triển khai chỉ đạo các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành, của 

đơn vị; Trong đó, nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là 
                                                                 
 3 Kế hoạch số 22/KH-BVĐKT ngày 18 tháng 02 năm 2022 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 ; Kế hoạch số 33/Kh-BVĐKT ngày 24 
tháng 3 năm 2022 về Công tác văn thư, lưu trữ Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-
BVĐKT ngày 24 tháng 01 năm 2022 về Cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022; Kế hoạch  số 44/KH-
BVĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2022 về Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác khám, chữa bệnh nội trú tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tháng 5; Kế hoạch số 71/KH-BVĐKT ngày 26 tháng 9 năm 2022 về Kiểm 
tra, đánh giá công tác thực hiện Quy chế chuyên môn, thực hiện và duy trì 5S tại bệnh viện 6 tháng đầu  năm 
2022; Kế hoạch số 92/KH-BVĐKT ngày 8 tháng 9 năm 2022 về Thực hiện và duy trì 5S tại các khoa phòng 
sau kỳ kiểm tra đánh giá 6 tháng đầu năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 66/KH-
BVĐKT ngày 16 tháng 6 năm 2022 về Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022 và 
đánh giá việc duy trì thực hiện theo Bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp.; Kế hoạch số 10/KH-BVĐKT ngày 13 tháng 01 năm 2022 về Hoạt động công 
tác Điều dưỡng chăm sóc người bệnh năm 2022; Kế hoạch số 46/KH-BVĐKT ngày 9 tháng 5 năm 2022 về 
việc tuyển hợp đồng lao động làm việc theo nghị định 68/2000/NĐ-CP và nghi định số 161/2018/NĐ-Cp 
năm 2022; Kế hoạch số 75/KH-BVĐKT ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Kế hoạch hoạt động năm 2023;  
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một nhiệm vụ trọng tâm gắn liền công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách 

thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi 

mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; cải 

cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý; đẩy mạnh kiểm tra về CCHC. 

* Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC: 

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính, kết hợp 

tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị và qua các hoạt động nghiệp 

vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể; duy trì triển khai các hoạt động cải 

cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong các cuộc họp, giao ban tại 

các khoa, phòng kết hợp với các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật... 

 3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng. 

* Công tác tiếp công dân:  

Bệnh viện đã bố trí phòng, nội quy, lịch tiếp công dân của cán bộ tiếp 

công dân và mở sổ tiếp công dân được ghi chép các nội dung tiếp công dân theo 

đúng Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Không có cuộc 

họp tiếp dân nào liên quan đến thắc mắc về công tác khám chữa bệnh cũng như 

thủ tục CCHC tại BV. 

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 

- Đã mở sổ theo dõi, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật 

Khiếu nại 02/2011-QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 03/2011-QH13 ngày 

11/11/2011.  

- Tháng 9 Đơn vị tiếp nhận 01 đơn thư kiến nghị SYT chuyển về của ông:  

(Ghi chú mục I.1- Báo Cáo4) 

                                                                 
4 Báo cáo số 109/BC-BVĐKT ngày 30 tháng 5 năm 2022 về Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo số 111/BC-BVĐKT ngày 31 

tháng 5 năm 2022 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

năm 2022; Báo cáo  số 32/BC-BVĐKT ngày 18 tháng 02 năm 2022 về kết quả thực hiện hoạt động công tác xax 

hội đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19;  Báo cáo số 69/BC-BVĐKT về Kết quả chuyển đổi vị trí công tác 

viên chức quý I năm 2022; Báo cáo số 63/BC-BVĐKT ngày 03 tháng 02 năm 2022 về việc công bố kết quả 

chấm điểm tiêu chí chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, chấm điểm Bệnh viện an toàn 

năm 2021;  Báo cáo sô 132/BC-BVĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các quy định về 
công tác văn thư; Báo cáo số 146/BC-BVĐKT ngày 12 tháng 7 năm 2022 về Kết quả thực hiện  nhiệm  vụ 6 

tháng đầu năm và Phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 149/BC-

BVĐKT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện Quy chế chuyên  môn, thực hiện và 

duy trì 5S 6 tháng đầu  năm 2022; Báo cáo số 104/BC-BVĐKT ngày 23 tháng 5 năm 2022 về riển khai thực hiện 

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo số 119/BC-BCĐKT ngày 

8 tháng 6 năm 2022 về Kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử 6 tháng đầu năm.Phương 
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 113/BC-BVĐKT ngày 02 tháng 6 năm 2022 về báo báo Công 
tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
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 Khuất Văn Ngọc - 1966, cư trú tại Bản Hua Nà xã Hua Nà huyện Than Uyên 

tỉnh Lai Châu. Nội dung Kiến nghị về “Năng lực khám chữa bệnh” của khoa 

Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Thông qua giải thích làm rõ nội dung 

đơn. Gia đình xin rút đơn. 

- Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 18/KH- BVĐKT ngày 26/01/2022 về 

thực hiện công tác phòng, chống tham  nhũng năm 2022; 

- Đơn vị đã thực hiện Báo cáo số 04/BC-BVĐKT ngày 04/1/2022 về kết 

quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham  

nhũng tháng 01/2022; Báo cáo số 31/BC-BVĐKT ngày 17/02/2022 về kết quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

tháng 02/2022; Báo cáo số 55/BC-BVĐKT ngày 01/03/2022 về kết quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 

Quý I/2022; Báo cáo số 94/BC-BVĐKT ngày 05/5/2022 về kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 

04/2022; Báo cáo số 125/BC-BVĐKT ngày 10/6/2022 về kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 

5/2022; Báo cáo số 126/BC-BVĐKT ngày 10/06/2022 về kết quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6 

tháng đầu 2022; Báo cáo số 168/BC-BVĐKT ngày 29/7/2022 về kết quả công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

tháng 7/2022; Báo cáo số 193/BC-BVĐKT ngày 5/9/2022 về kết quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 

8/2022. 

* Công tác theo dõi mở hòm thư góp ý:  

- Đơn vị đã thực hiện mở 16 hòm thư góp ý tại các khoa, phòng và mở sổ 

theo dõi mở hòm thư góp ý được ghi chép đầy đủ theo quy định của Chỉ thị số 

09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ Y tế. Trong 9 tháng năm 2022 Bệnh viện 

đa khoa tỉnh thực hiện mở hòm thư định kỳ 1 lần/1 tuần hiện không có đơn thư, 

góp ý, phản ánh gì.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.  

1. Cải cách thể chế 

Đơn vị đã xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo các Khoa, Phòng chuyên 

môn triển khai thực hiện công tác Pháp chế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 

2022 như: 

* Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

- Đơn vị ban hành Kế hoạch số 21/KH- BVĐKT ngày 14/02/2022 về 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. 
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- Chế độ thông tin báo cáo về công tác pháp chế gửi Sở Y tế thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ. 

+ Thực hiện Báo cáo số 151/BC-BVĐKT ngày 20 tháng 7 năm 2022 về 

BCTK 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

+ Báo cáo số 113/BC-BVĐKT ngày 02 tháng 6 năm 2022 về báo báo 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ 25/12/2021 đến thời điểm báo 

cáo 30/9/2022 với nội dung sau: 

* Nội dung tuyên truyền: 

- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Nghị định 101 hướng 

dẫn luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; Các Chỉ thị, Quy định, văn bản hướng 

dẫn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus 

Corona. 

- Luật khám chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm; Luật Bảo hiểm y tế; 

Pháp lệnh về chính sách DS-KHHGĐ; Luật phòng chống HIV/AIDS và các văn 

bản quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân 

- Các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc 

hội khóa XIV: Luật thi hành án Hình sự, Luật quản lý Thuế, Luật phòng chống 

tác hại của rượu bia, Luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ, Luật Kiến 

trúc, Luật Giáo dục, Luật đầu tư công... 

- Các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc 

hội khóa XIV: Bộ luật Lao động, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị 

động viên, Luật sủa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật 

Viên chức… 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền 

nhiễm của Virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS) 

- Luật PCTN năm 2018; Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng;  Chỉ thị 04/CT-TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 27/CT-TW, ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công 

tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu trang chống tham nhũng, lãng phí, 

tiêu cực; Kế hoạch số 1390/KH- UBND ngày 18/7/2019 về việc thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị 

số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử 

lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
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doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công văn số 748/SYT-VP ngày 

03/7/2019 về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp 

tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát 

việc kê khai tài sản; Nghị định số 59/2019/NĐ- CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...Văn bản số 

943-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc rà soát, chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đơn vị có chức 

năng PCTN; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/1/2022 về thực hiện PCTN 

năm 2022; Kế hoạch 22/KH-SYT ngày 12/02/2022 về việc Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh năm 2022 của Sở Y tế.   

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

đảng bộ các cấp, các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 

2020-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

- Tuyên truyền công văn số 513/UBND-TH ngày 25/2/2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật vềthi hành 

án hình sựvà tái hòa nhập cộng đồng theo HD tờ trính số 400/SYT-TTr ngày 

01/3/2022; 

- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với giai 

đoạn hiện nay, theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả (theo Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 và Kế hoạch số 

1172/KHUBND, ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 1481/UBND-

VX ngày 09/5/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2022/NĐ-CP 

ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị 

quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19); đẩy mạnh hoàn thành thần tốc 

hơn nữa việc tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tuyên truyền về lợi ích 

của tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, 

người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực 

tham gia tiêmchủng kịp thời và đầy đủ; việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội 

địa và “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid -19 (theo Văn bản số 1468/UBND-
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VX, ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh); Tuyên truyền CV số 1474/SYT-NVY 

ngày 29/7/2022 về việc tăng cường truyền thông và triển khai tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Kế hoạch tuyên truyền số 72/KH-BVĐKT ngày 29 tháng 6 năm 2022 về 

Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 

01/7/2022;  

- Thực hiện tuyên truyền số 712/CĐN ngày 9/8/2022 về việc tăng cường 

tuyên truyền phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ; Công văn số 1040/CV-TU ngày 

29 tháng 8 năm 2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

Covid-19;  

* Hình thức thực hiện 

 - Tuyên truyền miệng về  pháp luật: tổng 90% lượt người tham dự. 

 - Tuyên truyền thông qua việc biên tập và phát hành tài liệu: 0 

- Tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu trên phần mềm quản lý nội bộ; 

Vntioffice; trên Website, Zalo.... 

- Tuyên truyền vận động viên chức, người lao động tham gia các cuộc thi 

viết, cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 cho toàn bệnh viện 110 viên 

chức, người lao động tham gia dự thi. 

 * Theo dõi thi hành pháp luật 

- Tình hình triển khai và kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;  

Đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định và phù hợp với 

công tác quản lý.  

+ Kế hoạch số 21/KH-BVĐKT ngày 23 tháng 02 năm 2021 về theo dõi 

hình hình thi hành pháp luật. 

           + Kế hoạch số 17/KH-BVĐKT ngày 02 tháng 02 năm 2021 về thực hiện 

công tác pháp chế. 

+ Thực hiện báo cáo số 104/BC-BVĐKT ngày 23 tháng 5 năm 2022 

vềTriển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 

tháng đầu năm 2022.  

+ Báo cáo số 207/BC-BVĐKT ngày 21 tháng 9 năm 2022 về Tổng kết 10 

năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012của Chính phủ về 

theo dõi thi hành pháp luật; Báo cáo số 210/BC-BVĐKT ngày 23 tháng 9 năm 

2022 về Kết quả thực hiện công tác thi hành án hành chính năm  2022;   

 - Kết quả thực hiện thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật. 

* Công tác khám chữa bệnh.  

- Bệnh viện ban hành Kế hoạch số 27/KH-BVĐKT ngày 28 tháng 02 năm 

2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Bệnh viện thực hiện 
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đúng Luật khám bệnh, chữa bệnh trong khám, chữa bệnh. Đảm bảo quyền và 

nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Đảm bảo điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; không 

để xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật.  

- Thực hiện đúng Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.  

+ Thực hiện việc đào tạo hướng dẫn thực hành, rà soát đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề, cho viên chức đảm bảo đúng quy định. 

+ Thực hiện đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện khám chữa 

bệnh đảm bảo quyền lợi của người bệnh. 

* Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

+ Bệnh viện quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh 

và của Ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

+ Công tác thu dung điều điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện, tiếp nhận 

điều trị ca bệnh COVID-19 có diễn biến nặng từ các tuyến chuyển đến. 

Kết quả: Tổng số ca điều trị Covid- 19 tại viện từ tháng 01/01 đến 30/9 là 

1021 ca. 

- Thành lập các đội hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các tuyến khi có 

yêu cầu. 

- Triển khai hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh liên quan đến 

dịch bệnh COVD-19. 

- Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị 

bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

- Thực hiện công tác tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng, 

đảm bảo công tác tiêm an toàn, đúng đối tượng quy định. 

- Triển khai thực hiện xét nghiệm test kháng nguyên để phục vụ công tác 

khám, sàng lọc ca bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

định kỳ cho cán bộ, người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa có nguy cơ 

theo đúng quy định. 
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* Thực hiện đúng quy định theo Luật Dược; Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Y tế; Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Nghị định 

số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản quy phạm 

pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, hóa 

chất. 

* Tổ chức hướng dẫn triển khai các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong toàn viện;  

Thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác nhiễm khuẩn tại các khoa lâm 

sàng. Thực hiện giám sát môi trường theo đúng quy định như; thực hiện quan 

trắc môi trường theo đúng quy định, các chỉ số đầu ra đạt quy chuẩn của bộ tài 

nguyên môi trường. 

* Đơn vị đã thực hiện xây dựng  bổ sung 13 quy trình giải quyết công việc 

chuyên môn theo quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc rà soát, đề xuất cắt, 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành 

chính; việc công khai thủ tục hành chính; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SYT ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc 

Kiểm soát, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở y tế; Bệnh 

viện ban hành kế hoạch số 34/KH-BVĐKT ngày 24 tháng 03 năm 2022 về kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2022. 

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, giá viện phí tại nơi đón tiếp, 

khám bệnh cho bệnh nhân. 

- Bố trí phòng tiếp công dân hàng tuần vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 trong 

tuần. Đơn vị xây dựng và niêm yết nội quy Bệnh viện tại nơi đón tiếp, điều trị 

bệnh nhân. 

- Duy trì thường xuyên họp hội đồng người bệnh theo định kỳ hàng tuần 

cấp khoa và tháng cấp bệnh viện để lắng nghe ý kiến phản ánh của bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân nhằm từng bước điều chỉnh công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân ngày một tốt hơn hướng tới sự hài lòng của người nhà và người bệnh. 

- Thực hiện ISO cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. 

- Thực hiện phần mềm khám, chữa bệnh giảm thủ tục hành chính trong 

khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

  - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình quản lý, điều hành của 

đơn vị, thủ tục hành chính phải đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết và số 

lượng thủ tục hành chính thông suốt, công khai minh bạch, không còn gây phiền 
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hà người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân 

với cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. 

  - Tiếp tục rà soát, đánh giá quy định, TTHC nhằm nâng cao chất lượng 

các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo kế 

hoạch và theo quy định. 

- Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích: Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Tuy nhiên, 

trong thời gian qua tỷ lệ sử dụng dịch vụ công để giải quyết TTHC của tổ chức, 

cá nhân còn thấp.  

* Việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy 

định thủ tục hành chính: Đơn vị không có ý kiến phản ánh kiến nghị gì. 

* Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải 

quyết thủ tục hành chính 

Hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh duy trì thực hiện: 03 TTHC. Thực hiện 

công khai trên Trang Thông tin điện tử của Bệnh viện, Trang TTĐT Sở Y tế; 

cổng dịch vụ công trực tuyến. 

- BV xây dựng quy trình thực hiện TTHC theo quy định và được niêm 

yết, công khai quy trình tại khoa, phòng thực hiện dịch vụ khám sức khỏe. 

- Từ 15/12/2021 đến thời điểm báo cáo đã tiếp nhận 6.417 hồ sơ thực hiện 

giải quyết TTHC và trả kết quả tại Bệnh viện, trong đó: 

+ Hồ sơ cấp giấy chứng sinh: 2372 hồ sơ (không thu phí). 

+ Hồ sơ khám sức khỏe: 4045 hồ sơ. 

- Bệnh viện duy trì phòng tiếp công dân hàng tuần vào các ngày thứ 2 đến 

thứ 6 trong tuần. đơn vi ̣xây dựng ̣ và niêm yết nôị quy Bệnh viện tại nơi đón 

tiếp, điều tri ̣bệnh nhân. Thực hiện mở hòm thư góp ý theo định kỳ 1 lần/1 tuần. 

Duy tri ̀ thường xuyên họp hội đồng người bênḥ theo đinḥ kỳ hàng tuần cấp khoa 

và tháng cấp bệnh viện để lắng nghe ý kiến phản ánh của bênḥ nhân, người nhà 

bênḥ nhân nhằm từng bước điều chinh̉ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

ngày một tốt hơn hướng tới sự hài lòng của người nhà và người bênḥ. 

- Thưc ̣ hiêṇ phần mềm khám, chữa bệnh giảm thủ tuc ̣hành chính trong 

khám chữa bênḥ tại bệnh viện.Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình 

quản lý, điều hành của đơn vị, thủ tục hành chính phải đơn giản hóa, cắt giảm 

thời gian giải quyết và số lượng thủ tục hành chính thông suốt, công khai minh 

bạch, không còn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao mức 

độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công 

chức, viên chức. 
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- Tiếp tục rà soát, đánh giá quy định, TTHC nhằm nâng cao chất lượng 

các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo kế 

hoạch và theo quy định. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

*  Thực hiện công tác giao biên chế, sử dụng biên chế của đơn vị 

Sở Y tế ban hành quyết định số  447/QĐ-SYT về giao số lượng người làm 

việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Lai Châu: 514 biên chế (trong đó: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 387 

biên chế; Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 105 biên chế; 22 Hợp đồng lao 

động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP). 

Bệnh viện ban hành Kế hoạch số 46/KH-BVĐKT ngày 09 tháng 5 năm 

2022 về tuyển hợp đồng lao động làm việc theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP năm 2022. 

 Bệnh viện có tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo là 483 

người; trong đó có 18 người là hợp đồng làm việc tại đơn vị. 

* Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động 

- Quy hoạch cán bộ quản lý: 

Ban hành kế hoạch số 42/KH-BVĐKT ngày 27 tháng 4 năm 2022, Kế 

hoạch quán triệt triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy 

hoạch cán bộ; Quyết định số 70/QĐ-BVĐKT ngày 26/01/2022 về việc phê 

duyệt bổ sung Quy hoạch Điều dưỡng Trưởng khoa giai đoạn 2020-2025, năm 

2022. 

- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện nghiêm túc, công khai, 

minh bạch thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. 

 Kết quả: Trong 9 tháng bổ nhiệm lại; 04 trưởng khoa; bổ nhiệm mới; 05 

phó trưởng khoa, 03 điều dưỡng trưởng khoa 

- Nâng lương: Đơn vị ban hành Quyết định số 277/QĐ-BVĐKT ngày 27 

tháng 4 năm 2022 về việc ban hành quy chế xét nâng lương trước hạn. 

Bệnh viện thực hiện công tác nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, 

vượt khung cho viên chức tại đơn vị đảm bảo chế độ chính sách đối với người 

lao động kết quả nâng lương được niên yết công khai tại bản tin của đơn vị và 

công khai trên phần mềm nội bộ của đơn vị.  

Kết quả: Nâng lương thường xuyên: 76 người, nâng lương trước thời hạn: 

31 người, vượt khung: 08 người. 

- Chế độ nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế, chuyển công tác ra 

ngoài ngành: Giải quyết nghỉ hưu cho; 01 viên chức, thôi việc cho viên chức:   

01 người, giải quyết cho viên chức chuyển công tác ra ngoài đơn vị: 08 viên 

chức đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. 
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- Thăng hạng: 61 viên chức 

- Công tác điều động luân chuyển vị trí công tác: 02 viên chức 

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch vị trí việc làm số 116/KH-BVĐKT ngày 

12/10/2021 về Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên 

chức, lao động Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021-2022. 

Báo cáo kết quả số 69/BC-BVĐKT ngày 8 tháng 3 năm 2022 về kết quả 

chuyển đổi vị trí công tác quý I năm 2022. 

Báo cáo tổng số 9 tháng: luân chuyển: 02 viên chức  

- Việc thực rà soát tuyển dụng theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020, 

đơn vị đã tiến hành rà soát:    

- Tổng số công chức, viên chức được rà soát : 470 người 

Trong đó :  

+ Trường hợp được tuyển dụng đã đúng quy định, quy trình: 338 người 

+ Trường hợp điều động, tiếp nhận từ viên chức, cán bộ công chức cấp 

xã, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước vào làm công chức, viên chức 

chưa đảm bảo theo quy định: 0 người 

+ Trường hợp có quyết định tiếp nhận, bố trí học sinh ra trường thuộc 

diện phải thi tuyển chưa qua thi tuyển: 0 người 

+ Trường hợp đã có quyết định tuyển dụng nhưng chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục: 0 người 

+ Các trường hợp khác: 0 người 

- Tổng số công chức, viên chức sai phạm trong tuyển dụng, đề nghị xử lý, 

khắc phục: 146 người 

Trong đó :  

+ Trường hợp điều động, tiếp nhận từ viên chức, cán bộ công chức cấp 

xã, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước vào làm công chức, viên chức 

chưa đảm bảo theo quy định : 0 người 

+ Trường hợp có quyết định tiếp nhận, bố trí học sinh ra trường thuộc 

diện phải thi tuyển/xét tuyển chưa qua thi tuyển/xét tuyển: 12 người 

+ Trường hợp đã có quyết định tuyển dụng nhưng chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục: 132 người 

  + Các trường hợp khác: 02 người (đã trình cấp có thẩm quyền) 

- Thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2019/NĐ-CP đơn vị đã thực hiện ký 

lại hợp đồng lao động chọn gói đối với người lao động theo đúng quy định. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

* Kết quả xây dựng vị trí việc làm của công chức, viên chức 
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Đối với viên chức tại các khoa, phòng đơn vị đã xây dựng vị trí việc làm cụ 

thể, có bản phân công nhiệm vụ tới từng viên chức từ đó thuận lợi cho viện tiến 

hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng viên chức 

* Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật 

* Khen thưởng;  Đơn vị ban hành Quyết định số 779/QĐ-BVĐKT ngày 31 

tháng 12 năm 2021 về quy chế thi đua, khen thưởng bệnh viện đa khoa tỉnh năm 

2022. 

 - Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành 

tích tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức tham gia làm sáng kiến, đề tài nghiên 

cứu khoa học, khen thưởng động viên kịp thời viên chức trong đơn vị. 

- Trình đề nghị Hội đồng cấp trên xét, đề nghị công nhận 2 viên chức đủ 

điều kiện tiêu chuẩn phong tặng Thầy thuốc Ưu tú 

* Kỷ luật; Có 2 viên chức bị kỷ luật; Quyết định số 780/QĐ-BVĐKT ngày 

31 tháng 12 năm 2021 về kỷ luật viên chức; Quyết định số 214/QĐ-BVĐKT 

ngày 05 tháng 4 năm 2022 về QĐ kỷ luật viên chức. 

* Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà 

nước giữa các cấp. 

- Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 1998/QĐ - SYT ngày 20 

tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định phân 

cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động 

cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lai Châu; Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 

13/4/2022 của Sở Y tế Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

1998/QĐ-SYT ngày 20/12/2021; 

* Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên chức tại đơn vị. 

Đơn vị đã cụ thể hóa triển khai thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong đơn vị thông qua Quyết định số 22/QĐ-CĐCS ngày 27 tháng 12 

năm 2021 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quyết định số 

778/QĐ-BVĐKT ngày 31/12/2021 về việc ban hành nội quy, quy chế hoạt động 

của bệnh viện năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-BVĐKT ngày 25/02/2022, về 

triển khai thực hiện quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của CCVCNLĐ tại BVĐK 

tỉnh Lai Châu năm 2021; KH số 14/KH-BVĐKT ngày 19/01/2022 Kế hoạch 

triển khai thực Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CBYT, xây dựng cơ sở 

y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa năm 2022. 

* Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Kết quả: Cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ với tổng số: 44 người (Trong đó: Đào tạo sau ĐH: 02, ĐH 42, 

CĐ: 02; Đào tạo ngắn hạn: 7) 

5. Cải cách tài chính công 
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* Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước: 

- Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 

56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Bệnh viện tổ chức thực hiện Bệnh viện tổ chức Hội nghị CCVC ngày 

23/12/2021 lấy ý kiến tập thể xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, thực 

hiện Quy chế chi tiêu nội bộ đúng theo quy định tại quy định. Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BVĐKT ngày 04/01/2022 về việc 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. 

* Việc tổ chức thực hiện các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền 

công, chính sách an sinh xã hội 

- Cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội được quy định 

bảng lương chuyên môn theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức; quy định 

các chức danh lãnh đạo, tạo thuận lợi cho việc điều động, luân chuyển cán bộ 

trong hệ thống chính trị; Quy định phụ cấp theo nhóm gồm: Phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo; phụ cấp theo vùng; phụ cấp theo điều kiện lao động, ưu đãi nghề, công 

việc; phụ cấp theo cơ quan... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của đơn vị. 

- Thực hiện đúng, đủ các chính sách tiền lương thu nhập đối với 

CBCCVC. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện chi ổn định thu nhập từ nguồn 

thu sự nghiệp 6 tháng đầu năm 1.241.280.000 đồng  

* Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách 

nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-BVĐKT ngày 

10/01/2021 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

+ Thực hiện các Quyết định số 2558/QĐ-SYT ngày 29/12/2021 của Sở Y 

tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Bệnh viện đa 

khoa tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-BVĐKT ngày 10/01/2021 về việc 

công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 theo đúng Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 



16 
 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.  

+ Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 đơn vị đã ban 

hành quyết định số 246 ngày 14/4/2022 công khai Quí I/2022 và Quyết định số 

621 ngày 26/7/2022 công khai Quý II/2022 qua giao ban và hệ thống văn bản 

điện tử.  

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định số 68/QĐ-BVĐKT 

ngày 25/01/2022 về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022. 

- Thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra và kiểm 

toán. Trong 9 tháng đầu năm 2022 đơn vị có 02 cuộc thanh tra, kiểm tra của 

Thanh tra tỉnh Lai Châu, UBKT tỉnh Lai Châu trong lĩnh vực tài chính. 

6. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. 

* Ứng dụng CNTT: Ban hành kế hoạch số Kế hoạch số 142/KH-BVĐKT 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại 

BV năm 2022. Kết quả đạt được 9 tháng như sau: 

- Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đã được triển khai từ 09/2011 với 

16 module quản lý như: Đón tiếp, Khám bệnh, Điều trị nội trú, Xét nghiệm, 

CĐHA, phòng mổ, đồ vải, Dược, Vật tư, viện phí, quản lý báo cáo thống 

kê….Trong đó hiện còn 02 module đang tiếp tục hoàn thiện là quản lý trang 

thiết bị tài sản cố định, quản lý nhân lực. 

- Ðã tích hợp kết nối các chỉ định và trả kết quả cận lâm sàng 1 chiều cho 

khoa Sinh hóa và khoa Huyết học người bệnh biết kết quả ngay sau khi có kết 

quả trên Module khám bệnh và điều trị nội trú. 

- Triển khai tích hợp các biểu mẫu theo các văn bản mới của Bộ Y tế và 

Bảo hiểm xã hội trên phần mềm quản lý bệnh viện.  

- Cập nhật giá viện phí theo Thông tư 13, Quyết định 3465 của Bộ Y tế về 

mã danh mục dùng chung, các bản phiên ngang, đẩy cơ sở dữ liệu lên cổng 

thông tin điện tử, ánh xạ và liên thông dữ liệu với BHXH Việt Nam. 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống lấy số xếp hàng và màn hình hiện thị (số xếp 

hàng) cho các phòng khám, giảm tải thời gian chờ đợi của bệnh nhân. 

- Đã tích hợp hệ thống in hóa đơn điện tử trên phần mềm quản lý viện phí 

của Bệnh viện. 

- Triển khai demo bệnh án điện tử tại 2 khoa Ngoại CT và khoa Sản  

- Thực hiện triển khai phần mềm quản lý văn bản nội bộ của bệnh viện và 

tăng cường quảng bá hoạt động của Bệnh viện tới nhân dân thông qua website, 

bảng quảng cáo điện tử, tivi truyền thông, camera giám sát an ninh bệnh viện 
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- Ứng dụng các phần mềm dùng chung (hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, thư điện tử công vụ,…), các phần mềm đặc thù (Phần mềm Quản lý bệnh 

viện, phần mềm hội chẩn, giao ban trực tuyến (Telehealth),…).  

- Chưa thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ 

điện tử, phục vụ đánh giá chỉ số định kỳ. 

* Công tác văn thư, lưu trữ, sử dụng hòm thư công vụ 

- Đơn vị ban hành Kế hoạch số 33/Kh-BVĐKT ngày 24 tháng 3 năm 

2022 về Công tác văn thư, lưu trữ Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022; Báo cáo số 

132/BC-BVĐKT ngày 20 tháng 6 nă 2022 về việc tăng cường thực hiện các quy 

định về công tác văn thư. 

-  Công tác văn thư: Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc 

gửi hận văn bản điện tử theo đúng quy trình của Sở Y tế, UBND tỉnh và sở 

Thông tin truyền thông. Với số lượng văn bản được thực hiện Văn bản đi : 1650 

(QĐ, TTr, KH, CV, BC, TB) tính đến ngày 30/9/2022; Văn bản đến: 2430 

(Trong đó văn bản đến trong tỉnh:  2160, văn bản đến trung ương: 270).  

- Sử dụng hòm thư công vụ: Còn thấp  

6. Việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/02/2017 của của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn 

vị. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của viên 

chức, lao động Bệnh viện đã triển khai, quán tiệt thực hiện các Quyết định số 

1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủtướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

văn hóa công vụ; Kế hoạch số 928/KHUBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh 

Lai Châu về triển khai Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 27/01/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua kiểm tra việc thực hiện tại các khoa phòng, cơ bản đều thực hiện 

nghiêm túc. 

III. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Thuận lợi 

- Nhìn chung công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022 của bệnh viên đã chủ 

động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được duy trì niêm yết theo đúng 

quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bệnh viện được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công 

khai, minh bạch; việc sử dụng ứng dựng CNTT, quản lý phần mềm  phục vụ cho 

công việc ngày càng hiệu quả. 
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- Công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành 

chính...tại Bệnh viện từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đơn vị. 

- Việc triển khai thực hiện cũng như chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc 

để nhằm mục đích đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động chuyên môn, rút 

ngắn thời gian đảm bảo đúng quy định. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Viên chức tại bệnh viện chưa được tập huấn, hiểu sâu về cải cách thủ tục 

hành chính. Do đặc thù là đơn vị sự nghiệp, nhiệm vụ chính trị là khám, cấp cứu 

người bệnh nên đa số viên chức, lao động còn tập trung nhiều trong công việc 

chuyên môn chưa hiểu sâu về công tác cải cách hành chính. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 3 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, thực hiện 

có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022. 

2. Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính và đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính, tại đơn vị. 

3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ 

tục hành chính kịp thời; Thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ y tế công, đánh giá hiệu quả trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.  

4. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của 

cơ quan, đơn vị để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản, hướng dẫn trong hệ 

thống tổ chức ngành y tế dựa trên quy hoạch. 

5. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

thực hiện chữ ký số trong đơn vị; Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mền quản lý 

văn bản chung, đảm bảo cơ sở dữ liệu, tính tương thích, đồng bộ và thông suốt 

trong quá trình chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng 

cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, 

viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng 

dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. 

7. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với 

nội dung trọng tâm là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Cải 

cách thể chế, cải cách và giải quyết hành chính thủ tục hành chính, cải cách tổ 

chức bộ máy, cải cách tài chính công,.v.v... tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính tại đơn vị. 
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V. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị hằng năm SYT mở lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính 

cho viên chức tại các đơn vị tham gia để hiểu sâu hơn về Cải cách hành chính tại  

đơn vị. 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2022./.  

(Gửi đính kèm theo các phụ lục 2). 
 

  Nơi nhận:                                                                                    
- Văn phòng SYT (B/c); 

- Ban giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Việt Hưng 
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Phụ lục 2:  

 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC- BVĐKT ngày   tháng   năm 2022 của BVĐKT)   

   

THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỊNH 

KỲ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ 
 

 

   

STT 

Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 

tháng, năm) 

Kết quả thống 

kê 

Ghi 

chú 

Đơn 

vị 

tính 

Số liệu   

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1,1 

Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành 

(Kế hoạch, Quyết định, công văn chỉ đạo, 

quán triệt...) 

Văn 

bản 
1341   

1,2 
Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 

(Lũy kế đến thời điểm báo cáo) 
% 83   

1.2.1. Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 
Nhiệm 

vụ 
6   

1.2.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành 
Nhiệm 

vụ 
5   

1.3. Kiểm tra CCHC       

1.3.1. Số các khoa phòng đã kiểm tra 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

15   

1.3.2. Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra % 0   

a Tổng số vấn đề phát hiện qua kiểm tra 
Vấn 

đề 
0   

b Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong 
Vấn 

đề 
0   

1.4. 
Thực hiện nhiệm vụ Sở Y tế, Giám đốc Sở 

Y tế giao 
      

1.4.1. Tổng số nhiệm vụ được giao 
Nhiệm 

vụ 
1635   

1.4.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 
Nhiệm 

vụ 
1635   
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1.4.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn 
Nhiệm 

vụ 
0   

1.4.4. Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành 
Nhiệm 

vụ 
0   

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

2. 2 
Tình hình xây dựng, ban hành văn bản 

quy định chi tiết 
      

2.1.1 
Tổng số văn bản quy định chi tiết được cấp 

có thẩm quyền giao 

Văn 

bản 
1341  

2.1.2. 
Số văn bản quy định chi tiết đã được ban 

hành 

Văn 

bản 
1341   

2.3. Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra % 0   

2.3.1. 
Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm 

tra 

Văn 

bản 
0   

2.3.2. 
Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử 

lý xong 

Văn 

bản 
0   

2.4. Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát % 0   

2.4.1. Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát 
Văn 

bản 
0   

2.4.2. 
Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử 

lý xong 

Văn 

bản 
0   

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

3.1. Thống kê TTHC       

3.1.1. 
Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn 

giản hóa 

Thủ 

tục 
3   

3.1.2. Số TTHC công bố mới 
Thủ 

tục 
0   

3.1.3. Số TTHC bãi bỏ, thay thế 
Thủ 

tục 
0   

3.1.4. 
Tổng số TTHC đang có hiệu lực thuộc 

ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý 

Thủ 

tục 
 3   

a Số TTHC cấp tỉnh 
Thủ 

tục 
3   

b Số TTHC cấp huyện 
Thủ 

tục 
0   

c Số TTHC cấp xã 
Thủ 

tục 
0   
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3.2. 
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 
      

3.2.1. Số TTHC liên thông cùng cấp 
Thủ 

tục 
0   

3.2.2. 
Số TTHC liên thông giữa các cấp chính 

quyền 

Thủ 

tục 
0   

3.3. Kết quả giải quyết TTHC        

3.3.1. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn % 100   

a. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 6417   

b. Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 6417   

3.3.2. 
Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) 

về quy định TTHC 
% 

 
  

a. 

Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc 

do cơ quan có thẩm quyền 

chuyển đến) 

PAKN 0   

b Số PAKN đã giải quyết xong PAKN 0   

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

4.2. Số liệu về biên chế công chức       

4.2.1. Tổng số biên chế được giao trong năm Người 0   

4.2.2. 
Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo 

cáo 
Người 0   

4.2.3. 

Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, 

tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc bộ, 

cơ quan 

Người 0   

4.2.4. Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0   

4.2.5. 
Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với 

năm 2015 
%     

4.3. 
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập 
      

4.3.1. Tổng số người làm việc được giao Người 514   

4.3.2. 
Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm 

báo cáo 
Người 483   

4.3.3. Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 2   
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4.3.4. Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 %     

V CẢI CÁCH CÔNG VỤ 

5.1. Vị trí việc làm của công chức, viên chức       

5.1.1. 
Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê 

duyệt vị trí việc làm theo quy định 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

0   

5.1.2. 
Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí 

việc làm theo quy định 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

1   

5.1.3. 
Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực 

hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra 

Cơ 

quan, 

đơn vị 

0   

5.2. Tuyển dụng công chức, viên chức       

5.2.1. 
Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét 

tuyển) 
Người 0   

5.2.2. 
Số công chức được tuyển dụng theo trường 

hợp đặc biệt. 
Người 0   

5.2.3 Số viên chức được tuyển dụng (thi Người 0   

  tuyển, xét tuyển).   0   

5.2.4 
Số viên chức được tuyển dụng theo trường 

hợp đặc biệt. 
Người 0   

5,3 Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo       

5.3. 3 
Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành được 

bổ nhiệm mới 
Người 0   

5.4. 

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ 

luật (cả về Đảng và chính 

quyền). 

 Người 0   

5.4.2. Số lãnh đạo cấp phòng trực thuộc bị kỷ luật. Người 0   

5.4.4. 
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại 

các ĐVSN bị kỷ luật. 
Người 2   

VI CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 
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6.1. 

Các văn bản triển khai thực hiện cơ chế 

khoán biên chế và kinh phí hành chính 

theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị 

định số 117/2014/NĐ-CP ngày 7/10/2014 

Văn 

bản 
1   

6.2. 

Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp (ĐVSN) trực thuộc (lũy kế đến thời 

điểm báo cáo) 

  1   

6.2.2. 
Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư 

Đơn 

vị 
0   

6.2.3. Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên 
Đơn 

vị 
0   

6.2.4. 
Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên 

Đơn 

vị 
1   

a 
Số ĐVSN tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% 

chi thường xuyên 

Đơn 

vị 
 0   

b. 
Số ĐVSN tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi 

thường xuyên 

Đơn 

vị 
1   

c 
Số ĐVSN tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi 

thường xuyên 

Đơn 

vị 
 0   

6.2.5. 
Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên 

Đơn 

vị 
 0   

VII 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, 

CHÍNH QUYỀN SỐ 

7.1. Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT   
KH CNTT 

2022.pdf 

  

7.1.1 
Số nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 

trong kế hoạch 

Nhiệm 

vụ 
3   

7.1.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch 
Nhiệm 

vụ 
1   

7.2. 
Tỷ lệ hồ sơ công việc của đơn vị được xử lý 

trên môi trường mạng 
% 98   

7.3. 

Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của cơ 

quan. đơn vị (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản 

được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử). 

% 100    

7.4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    0   

file:///E:/CẢI%20CÁCH%20HÀNH%20CHÍNH%202022/TÀI%20LIỆU%20kiểm%20chứng%202022/KH%20CNTT%202022.pdf
file:///E:/CẢI%20CÁCH%20HÀNH%20CHÍNH%202022/TÀI%20LIỆU%20kiểm%20chứng%202022/KH%20CNTT%202022.pdf
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7.4.1. 
Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực 

tuyến mức độ 3 
% 0   

a 
Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực 

tuyến mức độ 3 

Thủ 

tục 
0   

b Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 
Thủ 

tục 
0   

c 
Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 

có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến 

Thủ 

tục 
0    
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