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KẾ HOẠCH 

Về truyền thông cải cách hành chính năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 296/KH-SYT ngày 26/01/2021 của Sở Y tế thành phố Đà 

Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-BVM ngày 05/02/2021 của Bệnh viện Mắt Thành 

phố Đà Nẵng về Công tác cải cách hành chính năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-TTKSBT ngày 03/3/2021 của Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật về tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Ngành Y 

tế thành phố Đà Nẵng 

Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch Truyền thông cải 

cách hành chính năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG  

 1. Mục đích  

 - Thông tin, truyền thông đầy đủ, kịp thời đến 100% viên chức, lao động trong 

Bệnh viện về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến công tác cải cách hành chính; thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân và các khách có quan hệ công tác với bệnh viện. 

 - Nâng cao nhận thức của viên chức, lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan 

trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế 

hoạch cải cách hành chính của Sở Y tế, của Bệnh viện. Từ đó có thái độ tích cực, 

hăng hái tham gia, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.  

- Phổ biến rộng rãi đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách có quan hệ 

công tác về các quy trình khám, chữa bệnh, liên hệ công tác. 

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, lao động. 

 - Góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thông tư 07/2014/TT-BYT 

ngày 25/2/2014 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại các cơ sở y tế.   

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung, việc tổ chức 

và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. 



 - Việc tổ chức triển khai Kế hoạch truyền thông phải được duy trì thường 

xuyên, liên tục có hiệu quả và có kiểm tra, giám sát của thủ trưởng đơn vị. 

 - Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều 

hình thức để thu hút được sự quan tâm của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. 

 - Nội dung thông tin, kết quả thực hiện phải cụ thể, phù hợp với thực tế. 

 - Việc tuyên truyền phải thực hiện đồng bộ trên các phương tiện, thường 

xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

 3. Đối tượng  

 - Toàn thể công chức, viên chức, lao động của Bệnh viện. 

 - Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến quan hệ công tác.   

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác triển khai 

 - Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục phù hợp với 

tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và vẫn đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 - Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của nhà nước.  

- Khuyến khích, động viên đội ngũ viên chức, lao động tích cực tham gia 

công tác truyền thông cải cách hành chính. 

 - Nâng cao, đổi mới, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền cải cách 

hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực y tế trên các công cụ truyền thông. Kết hợp với 

ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.  

 - Găn công tác truyền thông cải cách hành chính với công tác thi đua, khen 

thưởng trong hoạt động của đơn vị. 

 2. Nội dung thông tin, tuyên truyền  

- Phổ biến tầm quang trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành 

chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và sự cần thiết phải đẩy mạnh 

cải cách hành chính trong ngành y tế. 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và của các Bộ, ngành có liên quan trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính nhà nước. Phổ biến, triển khai những văn bản hướng dẫn của UBND thành 

phố và các Sở, ngành liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

- Phổ biến các nội dung thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân 

thành phố và của Sở Y tế. Tập trung vào 06 lĩnh vực: cải cách thể chế hành chính; 

cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính,... 



- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, 

đạo đức công vụ; Các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cán bộ, công chức, viên chức; Chế độ, chính sách, công tác tuyển dụng, khen 

thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan đơn vị. 

- Thông tin về Bộ thủ tục hành chính cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực 

liên quan đã được công bố theo Quyết định của UBND thành phố. Thông tin, hướng 

dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua internet (email, website,...), điện thoại, 

fax,... 

- Danh sách các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

theo Kế hoạch số 715/KH-SYT ngày 09/32020 của Sở Y tế TP Đà Nẵng về triển 

khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực y tế. 

- Tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu điện, tuyên truyền về việc tiếp nhận 

các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. 

- 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;  

- Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng về 

việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 

Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới; 

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Kế hoạch số 73/KH-BVM ngày 05/02/2021 của Bệnh viện Mắt Thành phố 

Đà Nẵng về Công tác cải cách hành chính năm 2021; 

 - Truyền thông về 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 (số điện thoại 0236 1022) hoặc dùng thiết bị có kết nối internet như 

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

 - 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. 

 - Thông tin về hoạt động khám yêu cầu, mổ yêu cầu của Bệnh viện.  

 - Nêu gương các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến trong việc thực hiện 

công tác cải cách hành chính. 

 2. Hình thức thông tin, tuyên truyền 

 - Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính tại các 

hội nghị, tập huấn và thông qua các cuộc họp Đảng ủy, Chi bộ, giao ban cơ quan,... 



nhằm quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

 - Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính, hướng dẫn các thủ tục hành 

chính cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thông qua công tác đón tiếp, tư vấn, 

khám, chữa bệnh, các cuộc họp hội đồng người bệnh.  

 - Thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, niêm yết công khai các thủ tục 

hành chính đầy đủ, rõ ràng và các văn bản quy phạm pháp luật tại bảng thông tin, 

trang thông tin điện tử của bệnh viện.  

 - Chuyển toàn bộ thông tin, tuyên truyền lên mạng thông tin nội bộ Bệnh viện. 

Theo đó, các khoa, phòng tổ chức họp VC, LĐ để phổ biến các nội dung trên. 

 - Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của bệnh viện 

www.benhvienmatdanang.vn. Đăng tải các văn bản pháp luật, văn bản hành chính 

liên quan đến nội dung cải cách hành chính. Thông tin về hệ thống hẹn giờ khám 

chữa bệnh trực tuyến . 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; lịch công tác tuần;...  

 - Đẩy mạnh đăng tải các thông tin, truyền thông qua trang mạng xã hội 

Facebook của bệnh viện.  

 - Thực hiện thiết kế, in ấn 

 + Chạy bảng LED  tuyên truyền; 

 + Treo pano thông tin về các hoạt động lớn của bệnh viện; 

 + In các nhãn dán tuyên truyền; 

 + Treo các bảng thông tin về khám, chữa bệnh tại khu vực phòng khám; 

+ Treo các biển báo chỉ dẫn các khoa, phòng; 

+ Cập nhật thông tin trên bảng thông báo của bệnh viện. 

 III. KINH PHÍ 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2021 dựa 

vào nguồn chi thường xuyên của bệnh viện. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Giao Phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm chính, theo dõi, kiểm 

tra tiến độ thực hiện và báo cáo định kỳ. 

- Thường xuyên cập nhật, đăng tải những nội dung có liên quan đến công tác 

cải cách hành chính. 

- Phối hợp với các khoa, phòng có liên qua tiếp nhận và xử lý những vướng 

mắc, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân về cải cách hành chính và truyền thông cải 

cách hành chính. 

http://www.benhvienmatdanang.vn/


2. Các khoa, phòng 

- Các khoa, phòng chủ động triển khai nội dung Kế hoạch. 

- Phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính, hướng dẫn các thủ tục hành 

chính cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

- Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính cho viên chức, lao động thông 

qua các buổi họp giao ban khoa, phòng. 

3. Tổ marketing 

- Thực hiện các thiết kế liên quan đến truyền thông cải cách hành chính. Chú 

trọng các sản phẩm hiệu quả cao. 

- Đăng tải các thông tin truyền thông về cải cách hành chính lên các trang 

mạng xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch về truyền thông cải cách hành chính năm 2021 của 

Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân có liên quan 

thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Đạt 
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