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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 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 năm 2021 như 

sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

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. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các khoa, phòng trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. 

Phân công Phòng Tổ chức – Hành chính chịu trách nhiệm và phối hợp với 

các khoa, phòng khác thực hiện Kế hoạch trên. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành 

chính, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tuyên truyền nâng cao ý 

thức, trách nhiệm và đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực thi nhiệm vụ về giải 

quyết các thủ tục hành chính. Phát huy tinh thần dân chủ. Biết lắng nghe, kịp thời 

trả lời các ý kiến, thắc mắc và giải quyết các kiến nghị thuộc phạm vi, quyền hạn 

của cơ quan, đơn vị. Công bố, công khai địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại 

đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý tại nhiều nơi của Bệnh viện để tiếp nhận ý 

kiến phản hồi hoặc đóng góp của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, viên chức, lao 

động trong đơn vị về giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ cho 

tổ chức, cá nhân. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

 1. Chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

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. 



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; 

- 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; 

- 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. 

- 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. 

- 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 09/3/2020 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. 

Có Kế hoạch và Báo cáo về Truyền thông cải cách hành chính năm 2021. 

Hằng năm Bệnh viện đều tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các 

viên chức, lao động về chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Thành 

phố, của ngành và của Bệnh viện. 

Ngoài việc thông báo đến các khoa, phòng bằng văn bản hành chính, 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.  

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. 

Có Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. 

 Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo vẫn bố trí, sắp 

xếp kiểm tra các khoa, phòng về công tác cải cách hành chính. 

 2. Cải cách thể chế hành chính 

 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý qua các 

buổi tập huấn về Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và Quy chế văn thư – 

lưu trữ của bệnh viện. Việc thực hiện sử dụng phần mềm Egov phần nào đảm bảo 

văn bản được ban hành đúng về thể thức, kỹ thuật trình bày. 



Kiểm tra và đảm bảo công khai, tạo thuận lợi cho viên chức, lao động, công 

dân, tổ chức tiếp cận các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác khám, chữa 

bệnh; quyền và lợi ích chính đáng của mình: 100% văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành; các văn bản có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh; các văn bản 

pháp luật được công khai trên website bệnh viện và chuyển đến các khoa, phòng 

qua hệ thống văn thư chuyển và phần mềm Egov. 

Bệnh viện đã ban hành Quy chê công tác văn thư, lưu trữ của Bệnh viện Mắt 

thành phố Đà Nẵng (Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BVM ngày 24 tháng 7 năm 

2020), tăng cường tính thống nhất, đồng bộ trong công tác soạn thảo, ban hành văn 

bản.  

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

dụng. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Bố trí, sắp xếp lại nhân lực tiếp nhận phù hợp theo tình hình phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Nhân viên các khoa và phòng chức năng cùng hỗ trợ Phòng 

khám vào các buổi sáng tại khu vực ra – vào cửa sau. 

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 và tại khu vực khám bệnh tầng 1. 

 Phổ biến, 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 trang thông tin 

điện tử của Bệnh viện www.benhvienmatdanang.vn hoặc qua địa chỉ 

hengio.danang.gov.vn.  

 Bệnh viện đã ban hành quy định, trình tự tiếp nhận, xử lý đường dây nóng, 

đơn góp ý, khiếu nại của công dân; niêm yết bản nội quy tiếp dân tại khu vực tiếp 

dân. 

 Lắp đặt thêm đầy đủ các bảng chỉ dẫn cho từng khu nhà, từng khoa, phòng. 

 Áp dụng việc khai báo y tế của nhân viên y tế, của bệnh nhân đến bệnh viện 

qua đường link/ mã QR, bỏ việc khai báo qua giấy tờ. 

Định kỳ tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Theo các báo cáo gần 

đây, hầu hết bệnh nhân được khảo sát có kết quả “Rất hài lòng” và “Hài lòng” chiếm 

tỷ lệ cao. 

 4. Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan 

http://www.benhvienmatdanang.vn/
http://www.benhvienmatdanang.vn/


 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.  

Có Bảng tổng kết kết quả và lộ trình thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực 

năm 2021. 

 Có triển khai thống kê và mô tả vị trí việc làm tại Bệnh viện. 

 Đã định kỳ rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch của bệnh viện theo các giai đoạn. 

 Bệnh viện rà soát và kiện toàn lại Ban Đào tạo theo Thông tư 26/2020/TT-

BYT; Ban  

Đề án thành lập Phòng Công tác xã hội bệnh viện đã trình Sở Y tế và được 

phê duyệt. Ngày 15/3/2021 bệnh viện đã thành lập Phòng Công tác xã hội. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao 

động  

 Tiếp tục việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức phù hợp với 

tình hình thực tế tại bệnh viện. 

 Kịp thời kiện toàn lại các Ban, Hội đồng của Bệnh viện. 

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

kế hoạch đào tạo của năm, sát với yêu cầu thực tế của bệnh viện, gắn với tiêu chuẩn 

chức danh cụ thể.  

 Rà soát, kiểm tra công tác tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, quy hoạch, đảm 

bảo đúng quy định, đúng theo các thông tư, hướng dẫn mới. 

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. 

 Triển khai thực hiện 5S tại Bệnh viện nhằm không ngừng cải tiến chất lượng 

công việc. 

 Tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế và đạt kết quả khả quan. 

Hầu hết đều đạt mức “Hài lòng” và “Rất hài lòng”. 

 Liên tục cập nhật hồ sơ sức khỏe của nhân viên y tế. 

 5. 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. 

 6. Ứng dụng công nghệ thông tin  

Thường xuyên quản trị, bảo trì, nâng cấp hệ thống, cập nhật bổ sung, thay đổi 

trong phần mềm quản lý Bệnh viện. 

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. 

Thực hiện tốt các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt đông quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của cơ quan: trang thiết bị, kết nội mạng internet,... được chú trọng 

đầu tư; đảm bảo trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan, 

đơn vị được thực hiện trên cổng thông tin điện tử. 

 Triển khai phần mềm quản lý sức khỏe của cán bộ, nhân viên. 

 Đã triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống hẹn giờ khám chữa bệnh trực 

tuyến. Việc đặt lịch hẹn khám trực tuyến giúp bệnh nhân có một công cụ nhanh, 

chính xác, tiết kiệm thời gian chờ đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện. 

 Đã xây dựng thành công hệ thống mạng nội bộ, truy xuất thông tin một cách 

dễ dàng; chuyển tải văn bản nội bộ, các thông báo của các khoa, phòng, của các cấp 

trên một cách nhanh chóng.  

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

Facebook của bệnh viện. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những ưu điểm  

Các nội dung về cải cách hành chính được cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Bệnh viện 

quan tâm chỉ đạo; các khoa, phòng, bộ phận đều nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, 

vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem công tác cải cách 

hành chính là nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, phục 

vụ tốt hơn cho bệnh nhân.  

Công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quản lý hành 

chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức,... tại Bệnh 

viện từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh 

viện. 

Viên chức, lao động tích cực tham gia trong việc triển khai và đẩy mạnh thực 

hiện công tác cải cách hành chính. 

2. Những tồn tại, hạn chế  



Một số ít cá nhân chưa thực sự kiên quyết, chủ động trong triển khai thực 

hiện kế hoạch cải cách hành chính. 

Chưa có sáng kiến liên quan đến cải cách hành chính được Hội đồng khoa 

học cấp cơ sở công nhận. 

 Trên đây là Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bệnh viện 

Mắt thành phố Đà Nẵng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế TPĐN; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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