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BÁO CÁO
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật,
nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III năm 2019
Tiếp nhận Công văn số 1565/STP-NV2 ngày 23/8/2019 của Sở Tư pháp về
việc báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp
luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III năm 2019 như sau:
Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi
phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để
giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
Triển khai Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh phê
duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-BTP ngày 08/3/2019 của
bộ tư pháp ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ.
Triển khai Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Thuận năm 2019, Quyết định số
428/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiểm
soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 1055/KH-UBND
ngày 20/3/2019 về việc tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2019.
Sở Y tế ban hành kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền CCHC;
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà
soát, đánh giá TTHC năm 2019.
2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật
Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019 Về việc công bố thủ
tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế
dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 745/QĐ-BYT
ngày 28/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Y tế. Sở đã rà soát, cập nhật.
- Tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đảm bảo
đúng quy định.
3. Về tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và
cộng đồng doanh nghiệp
Lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính cho tất cả
cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trong các cuộc họp, mọi người đã đồng tình
và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với các chủ trương chính sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, thực hiện tốt các quy định của ngành. Sở Y tế chỉ đạo cho các đơn
vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 khá chặt chẽ,
kịp thời.
Từ đó, nhận thức về công tác cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên
chức được nâng lên; những điển hình tiên tiến, những cách làm hay được giới
thiệu và nêu gương; tính trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo trong thực thi công vụ
của cán bộ, công chức được động viên, khơi dậy; sự nhũng nhiễu, tiêu cực của một
số cán bộ, công chức, các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ khám bệnh,
chữa bệnh bị phê phán; hiện nay các đơn vị đã khắc phục, giải quyết tốt mối quan
hệ giữa nhà nước và nhân dân trên lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh hạn chế tối đa
khiếu nại. Quan hệ giữa nhân dân với cơ quan nhà nước được cải thiện. Những
điều đó đã góp phần tích cực vào kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019
của tỉnh.
3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức
thuộc thẩm quyền quản lý
Triển khai kế hoạch tập huấn chuyên môn cho công chức, viên chức trong
ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, chất lượng, hiệu quả trong công
tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đạt hiệu quả.
3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng
trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật:
- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối
với TTHC: không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân nào về TTHC
tại Sở Y tế.
- Tăng cường chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo.
- Xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của
công dân.
3.4. Về cải cách thủ tục hành chính:
- Sở tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Y tế. Niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm hành chính công và
trên trang Web của Ngành.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính: giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh
nghiệp

- Công tác cải cách hành chính: thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế được duy trì. Phối hợp thực hiện
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích một cách hiệu
quả nhất.
3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác:
Đến nay tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành thường xuyên sử
dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc.
- Phần mềm Quản lý văn bản đi, đến (bằng TD Office) triển khai tại Sở và các
đơn vị thuộc sở đáp ứng yêu cầu trao đổi văn bản điện tử và văn bản chỉ đạo điều
hành của Tỉnh, Bộ Y tế, đến nay các đơn vị đã sử dụng phần mềm để quản lý văn bản
đi và đến tại đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện chứng thư số và chữ ký số trong giải quyết văn bản đi đến
theo quy định. Sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho lĩnh vực
hành nghề khám chữa bệnh; dược phẩm; Điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Trang thiết bị y
tế; Y tế dự phòng… tại trung tâm hành chính công tỉnh
Sở Y tế đã áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 cho các lĩnh vực hành
nghề khám chữa bệnh; Điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế; Y tế dự phòng;
Năm 2019 Sở Y tế đăng ký chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang
TCVN ISO 9001:2015.
II. Khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để
giảm, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 và
nguyên nhân:
Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC & TDTHPL ngày 29/3/2019 về hướng
dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) tương đối mới nên
việc đánh giá xếp hạng bắt đầu năm 2019, nhiều văn bản liên quan đến nội dung, tiêu
chuẩn, tiêu chí về chỉ số tuân thủ pháp luật, nên việc triển khai thực hiện chỉ số chi
phí tuân thủ pháp luật gặp nhiều khó khăn; chưa có hướng dẫn xác định tiêu chí, nội
dung đánh giá, xếp hạng.
III. Đề xuất, kiến nghị: không./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, VPXH.
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Phụ lục 2
Biểu mẫu kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật
(Kèm theo báo cáo số 3279 /BC-SYT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế)
Số
lượng
VBQPPL có quy
định liên quan
trực tiếp đến chi
phí tuân thủ pháp
luật

Số quy định mâu
Tình trạng xử lý
thuẫn, chồng chéo
hoặc không hợp
lý, khả thi, không Số quy định Số quy định
đã xử lý
chưa xử lý
phù hợp với tình
hình KT-XH

Stt

Loại văn bản

01

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của Chính
phủ về việc 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

01

0

0

0

02

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31/12/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

01

0

0

0
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