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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1317 / KH-SYT Bình Thuận, ngày   20  tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 quốc gia 

 năm 2020. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 810/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 quốc gia năm 2020 trên lĩnh vực y tế với nội dung như sau: 

I. Mục tiêu 

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử 

lý, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ để nâng cao năng 

lực cung ứng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. 

II. Yêu cầu 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền 

kiểm, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm 

tra, giám sát. 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức về đạo đức 

công vụ; chống quan liêu, sách nhiễu; làm việc với tinh thần chính quyền phục 

vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý 

hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, phát triển nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy 

định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng hoặc 

dịch vụ bưu điện. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, 

phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ 

các quy định của pháp luật. 

III. Giải pháp thực hiện 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về y tế 
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- Tham mưu triển khai đồng bộ các chủ trương đường lối, cơ chế chính 

sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác y tế trên địa bàn. 

- Công tác y tế dự phòng: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa 

phương đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm; giám sát, 

theo dõi, khống chế và xử lý kịp thời không để dịch bùng phát, lây lan; tổ chức 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là. 

- Công tác khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Cải thiện, nâng 

cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, khắc phục tình 

trạng quá tải. 

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch 

trong quản lý nhà nước về công tác y tế 

- Rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Nâng cao 

hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 

- Các cơ sở khám - chữa bệnh, Hội đồng Giám định y khoa kết nối cơ sở 

dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực 

hiện chế độ bảo hiểm xã hội với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực 

hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các 

chế độ bảo hiểm xã hội.  

- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng ứng dụng dịch vụ trung gian thanh toán để 

thu viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.  

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác khám, 

chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, thống kê, thông tin y tế. Tiếp tục triển khai 

công bố các công văn, thủ tục trên website của Sở Y tê; tiếp tục áp dụng thực 

hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 

3. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước về y tế 

Tiếp tục triển khai quy hoạch đào tạo cán bộ theo quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực đã được UBND tỉnh phê duyệt; đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng và 

chất lượng cán bộ y tế ở các tuyến, tập trung đào tạo cán bộ có trình độ chuyên 

khoa sâu về y, dược. 

4. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ y tế 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh và đa dạng hóa các loại 

hình khám chữa bệnh. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2020 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 quốc gia  
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năm 2020 trên lĩnh vực y tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao và các giải pháp thực hiện trong kế hoạch này triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:          
- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Phòng thuộc SYT (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Nguyễn Quốc Việt 
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