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/KH-SYT

Ninh Thuận, ngày
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KẾ HOẠCH
Triển khai 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 538/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của
Uỷ ban nhân dân t nh nh h ận
ệ triển khai thực hiện Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ v tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mô trường k nh doanh, nâng ao năng lực cạnh
tranh Quốc g a năm 2020 trên địa bàn t nh Ninh Thuận
Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện mô trường k nh doanh, nâng ao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020 với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Đẩy mạnh việc nâng cao ch số thành phần thuộc phạm vi phụ trách của
Sở Y tế, góp phần nâng cao ch số năng lực cạnh tranh cấp t nh; xây dựng đội
ngũ ông hức, viên chứ ó năng lự , đạo đức và ý thức trách nhiệm trong thực
thi công vụ, tạo mô trường thuận lợ , đẩy mạnh th hút đầ tư à tạo bướ đột
phá trong phát triển kinh tế - xã hội của t nh.
2. Đơn g ản hoá công khai, minh bạch thủ tụ hành hính theo hướng
thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.
3. Tiếp tục rút ngắn thờ g an, đơn g ản hoá v q y trình, phương thức giải
quyết các thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
4. Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ
công trực tuyến và xây dựng chính quy n đ ện tử. Cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mứ độ 3, 4 (ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mứ độ 4). Đẩy mạnh
phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bư hính ông í h.
5. Đẩy mạnh thanh toán đ ện tử: Phấn đấ đến hết năm 2020, Bệnh viện
đa khoa t nh áp dụng phương thức thanh toán không dùng ti n mặt.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài chính:
- hường xuyên rà soát các thủ tục hành chính v khám bệnh chữa bệnh
BHY , đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Từng bước hoàn thiện quy trình
khám chữa bệnh và kết nối liên thông v g ám định, thanh quyết toán chi phí
khám chữa bệnh BHYT nhằm giảm bớt thờ g an ho người bệnh và nhân dân.
- Ch đạo các bệnh viện, ơ sở y tế triển khai kế hoạch thực hiện việc
thanh toán viện phí bằng phương thức không dùng ti n mặt; phối hợp với các
ngân hàng tổ chức lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (phù hợp) tại các
ơ sở y tế để phục vụ thanh toán khám chữa bệnh BHYT và viện phí được
nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm thờ g an ho người dân; phấn đấ đạt mục
tiêu 50% Bệnh viện tạ đô thị chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng
- Thự th đúng, đầy đủ những q y định v đ u kiện k nh doanh đã được
đơn g ản hoá; không tự đặt thêm đ u kiện k nh doanh dưới mọi hình thức; xử lý
nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng á q y định
mới v đ u kiện kinh doanh.
- Chủ động gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ á khó khăn, ướng mắc
của doanh nghiệp có giải pháp kịp thời, hiệu quả nâng cao tính minh bạch.
* Kinh phí: Do Ngân hàng Viettinbank hỗ trợ chi phí cấp thẻ khám bệnh
tại Bệnh viện đa khoa t nh khi bệnh nhân đến khám bệnh, để thanh toán các
dịch vụ không dùng ti n mặt khoảng 700 triệ đồng và Bệnh viện đa khoa t nh
thuê phần m m ứng dụng thông tin kết nối việc thanh toán không dùng ti n mặt
khoảng 1,4 tỷ đồng/năm.
2. Văn phòng phối hợp phòng Kế hoạch nghiệp vụ tài chính:
Triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mứ độ 3, 4 (trong đó ít nhất 30%
dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quy n ở mứ độ 4), tiếp nhận và trả kết quả
qua dịch vụ bư hính. yên tr y n người dân tích cực tham gia giải quyết các
thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến ở mứ độ 3, 4.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tài chính: thực hiện nghiêm chế độ thông tin,
báo áo theo q y định; định kỳ 06 tháng (trướ ngày 03/6), ăm (trước ngày
03/12) gửi v Văn phòng Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Kế hoạ h à Đầ tư.
Nơi nhận:
-

Lãnh đạo sở;
Phòng KHNVTC;
Website Sở Y tế;
Lư : VT, VP.
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