
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SYT-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

V/v chấn chỉnh thực hiện công tác 

cải cách hành chính; hướng dẫn 

báo cáo và quy định thời gian báo 

cáo CCHC.  

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại các đơn 

vị trực thuộc cho thấy công tác CCHC đã được các đơn vị triển khai đạt được 

những kết quả tích cực (Sở Y tế đã có thông báo kết luận kiểm tra CCHC từng 

đơn vị). Bên cạnh đó một số đơn vị vẫn còn có những hạn chế như sau:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai cải cách hành chính (CCHC) chưa 

được quan tâm đúng mức hoặc chưa quyết liệt.  

- Việc chỉ đạo và tổ chức kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại khoa 

phòng chậm hoặc không kiểm tra.   

 - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

có những hạn chế sau:  Một số hồ sơ bổ nhiệm trưởng, phó khoa/phòng chưa có 

đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; chưa thể hiện quy trình bổ nhiệm trong 

hồ sơ bổ nhiệm cá nhân; hồ sơ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn về trình độ theo tiêu 

chuẩn (lý luận chính tri, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ). 

 - Báo cáo CCHC chưa đúng thời gian quy định 

- Việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001 còn hạn chế. 

Để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành 

chính, Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm túc và khắc 

phục những hạn chế trong nội dung Sở Y tế thông báo sau kiểm tra CCHC năm 

2019 tại đơn vị. 

 Thống nhất thời gian ban hành kế hoạch CCHC hàng năm, báo cáo định 

kỳ công tác CCHC như sau:  

 1. Ban hành kế hoạch CCHC 

 Kế hoạch CCHC hàng năm của đơn vị ban hành trong tháng 01 của năm 

kế hoạch.  

 2.  Báo cáo CCHC 

 - Báo cáo CCHC theo đề cương và phụ lục báo cáo gửi kèm công văn 

này.  



 - Thời gian báo cáo:  

  + Báo cáo quý: Gửi Sở Y tế trước ngày 01 tháng cuối quý.  

  + Báo cáo 6 tháng đầu năm: Gửi Sở Y tế trước ngày 01 tháng 6. 

  + Báo cáo năm: Gửi Sở Y tế trước ngày 25 tháng 11. 

 Yêu cầu các đơn vị thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:     

- Như trên;  

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP(HVT). 

 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn  
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