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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, viên chức 

và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính, cải cách chế độ công vụ, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giải quyết công việc, giải 

quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức; xây dựng hình ảnh đội ngũ 

cán bộ, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của ngành. 

- Tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh 

bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác 

CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân; phát huy vai trò giám sát, phối hợp 

của các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của ngành. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 - 

2030 của Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, của ngành Y tế, kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ CCHC năm 2022; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải 

cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 

dân. 

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, 

kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân 

thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đơn vị, giúp người 

dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, 

đơn giản, dễ hiểu. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1.  Đối tượng tuyên truyền 

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động làm việc tại đơn vị. 

2.  Nội dung tuyên truyền 

Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, 

của ngành về công tác CCHC. Tuyên truyền 06 nội dung chính trong CCHC, gồm: 

cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 



cải cách chế độ công vụ, cán bộ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển 

chính quyền điện tử và chính quyền số. 

- Các nội dung cần triển khai 

+ Văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

+ Văn bản của thành phố: Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021-2030 tại thành phố Đà Nẵng. 

+ Các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Sở Y tế như: Kế hoạch số 

1060/KH-SYT ngày 09/3/2022 của Sở Y tế về thực hiện CCHC nhà nước giai 

đoạn 2021-2030 ngành y tế thành phố Đà Nẵng. 

+ Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành 

phố trong tình hình mới. 

 - Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng 

cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức 

đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong tình hình mới. 

 + Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị. 

 + Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

3. Hình thức tuyên truyền 

 - Đưa tin, bài viết về các hoạt động công tác cải cách hành chính cũng như 

hoạt động của Bệnh viện trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 + Chủ trì thực hiện: Phòng TC-HC, Phòng KHTH, Tổ CNTT 

 + Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc. 

- Treo các băng rôn, khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện tại các khoa, 

phòng bệnh viện. 

+ Thời gian thực hiện: Theo thông báo cấp trên . 

+ Chủ trì thực hiện: Phòng TC-HC 

 - Tổ chức tập huấn và tuyên truyền cho cán bộ viên chức và người lao động 

tại đơn vị như:  Thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban và 

sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị; 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên 



+ Chủ trì thực hiện: Ban giám đốc 

 - Đối với người bệnh và người nhà người bệnh lồng ghép triển khai trong 

các cuộc sinh hoạt Hội đồng người bệnh, người nhà người bệnh tại đơn vị. 

 + Thời gian thực hiện: Hàng tháng 

 + Chủ trì thực hiện: Phòng Điều Dưỡng, Tổ công tác XH, Phòng KH-NV 

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các khoa, phòng, bộ phận căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai thực 

hiện các nội dung liên quan, đồng thời lồng ghép với nhiệm vụ công tác năm 2022 

để phối hợp thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao.  

2 . Phòng TCHC tham mưu Ban Giám đốc hướng dẫn các khoa, phòng, trạm 

nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan công tác CCHC; Triển khai, tổ chức 

tuyên truyền các nội dung CCHC chuyên đề, các hình thức tuyên truyền khác nếu 

có; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá định kỳ về công tác tuyên 

tuyền CCHC, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung, hình thức tuyên truyền phù 

hợp.  

Nơi nhận: 

- Các Khoa/phòng; 

- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Sỹ 
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