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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 

  

 Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 về công tác cải cách hành chính, trên cơ sở triển 

khai nội dung Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, Bệnh viện Mắt Thành phố 

Đà Nẵng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2021 như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính 

Căn cứ Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021, Bệnh viện Mắt Thành 

phố Đà Nẵng đã ban hành và tiến hành triển khai thực hiện Kế hoạch số 73/KH-BVM 

ngày 05/02/2021 về cải cách hành chính năm 2021. 

Phân công Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với các khoa, phòng khác 

thực hiện Kế hoạch trên. 

Bệnh viện tổ chức quán triệt đến các công chức, viên chức, lao động về các 

văn bản của cấp trên như: Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về việc tiếp tục đẩu mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Y 

tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021. 

Các nội dung của công tác cải cách hành chính được lồng ghép vào công tác 

giao ban hằng tháng, hằng quý của Bệnh viện. 

Triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng về cải cách hành chính. 

2. Công tác cải cách thể chế hành chính 

Bệnh viện đã tổ chức thực hiện triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật của 

Nhà nước và của ngành y tế, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động của Bệnh viện. 

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; đảm bảo tại thuận 

lợi cho viên chức, lao động, công dân tiếp cận với các văn bản mới, đặc biệt các văn 

bản liên quan đến công tác khám, chữa bệnh, quyền và lợi ích chính đáng của mình. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quản 

lý, điều hành bệnh viện nhằm đảm bảo tính hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, cần thiết 

và có tính khả thi.  

Đã triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp điện tử và công 

tác văn thư theo Nghị đinh 30/NĐ-CP. 



Thường xuyên rà soát hệ thống văn bản, loại bỏ những văn bản đã hết hạn sử 

dụng. 

 3. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

 Công khai các thủ tục, quy trình khám chữa bệnh; bảng giá, phí, lệ phí các dịch 

vụ; các chủ trương, chính sách, thông báo liên quan đến lĩnh vực y tế; kết quả xét 

tuyển viên chức; lịch công tác tuần;... trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện 

www.benhvienmatdanang.vn.  

 Triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống hẹn giờ khám chữa bệnh trực tuyến 

giúp bệnh nhân có thể đăng ký việc khám bệnh trực tuyến bằng phương tiện liên lạc 

điện thoại gọi đặt lịch hẹn hoặc dùng thiết bị có kết nối internet như điện thoại thông 

minh, máy tính để đăng ký hẹn lịch khám qua mạng internet. 

 Bỏ phương thức khai báo y tế bằng giấy, triển khai khai báo y tế qua phần 

mềm dành cho nhân viên y tế và bệnh nhân đến khám. 

 Thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh ở quý I và quý II. 

 4. Công tác cải cách tổ chức bộ máy  

 Tiếp tục rà soát, kiểm tra về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế số lượng người làm việc của bệnh viện. Trên cơ sở đó tham mưu việc 

phân định rõ chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng.  

 Đã rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể của bệnh viện giai đoạn 2020 – 

2025. 

Đề án thành lập Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã được phê duyệt, bệnh 

viện đã tiến hành thành lập phòng vào tháng 3/2021. 

Đã thực hiện rà soát, kiện toàn lại một sô Ban, hội đồng của bệnh viện. 

 5. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức, lao động  

 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. 

 Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lao động sát với kế 

hoạch đào tạo của năm. 

 Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, áp dụng phương thức học trực 

tuyến để đảm bảo công tác bồi dưỡng liên tục của bệnh viện. 

 Đã thực hiện tuyển dụng hợp đồng lao động vào tháng 5/2021 đảm bảo đúng 

quy định. 

 Thường xuyên chấn chỉnh công tác quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý 

thức kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm túc quy chế văn hoá công sở nhằm xây 

dựng công sở văn hoá, văn minh, hiện đại. 

http://www.benhvienmatdanang.vn/


 Tiếp tục triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán 

bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. 

 6. Công tác cải cách tài chính công 

 Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 

15/10/2012 của Chính phủ, phát huy mọi khả năng của đơn vị, đảm bảo thật sự tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2021, tạo điều kiện chủ động trong việc quản 

lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính được giao hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

 7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính 

 Phát triển website bệnh viện, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin nhanh 

chóng, cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của bệnh biện 

đến toàn thể CC, VC, LĐ và người dân. 

 Hệ thống lấy số, số tự động tại khu tiếp nhận của Bệnh viện hoạt động tốt. 

 Triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành. Sử dụng chữ ký số, gửi liên 

thông các văn bản. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các cuộc họp trực tuyến; khai báo 

thông tin y tế, theo dõi sức khỏe của nhân viên y tế; quản lý hồ sơ, sổ sách. 

 Đẩy mạnh phát triển mạng xã hội riêng của bệnh viện, giữ mức tương tác cao.   

 Trên đây là Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng 

đầu năm 2021 của Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng. Đề nghị các khoa, phòng tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 nghiêm túc và đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 
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