
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 

 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa báo cáo công tác cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về Kế hoạch cải cách hành chính 

- Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND tỉnh Khánh Hòa và thực tế công tác cải cách hành chính của Trường 

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nhà trường đã ban hành các văn bản sau:  

+ Quyết định số 42/QĐ-CĐYT ngày 20/01/2020 về ban hành kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2020;  

+ Quyết định số 43/QĐ-CĐYT ngày 20/01/2020 về  iện toàn  an Chỉ đạo 

CCHC năm 2020 và ph n c ng nhiệm vụ cụ th  cho t ng thành viên; 

+  ế hoạch số 99/ H-CĐYT ngày 11/3/2020 về cải thiện chỉ số cải CCHC 

(   I) và  ếp hạng CCHC của trường Cao đẳng Y tế  hánh H a  

- Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đã tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm 

vụ tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2020;  ế hoạch CCHC năm 2020 của nhà 

trường tri n khai thực hiện đến các Phòng, Khoa, Bộ môn  Căn cứ tiến độ trong 

Kế hoạch CCHC các Phòng, Khoa, Bộ môn tri n khai thực hiện các nội dung 

được phân công và báo cáo kết quả hàng quý về Phòng Tổ chức – Hành chính 

tổng hợp báo cáo.   

 2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, điều hành c ng tác CCHC đảm bảo 

nhanh gọn, không gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết các yêu cầu liên quan 

đến học sinh sinh viên, các cơ quan, tổ chức, phụ huynh học sinh,…Chỉ đạo các 

phòng chức năng niêm yết các văn bản liên quan đến người học, các chế độ chính 

sách, các th ng tin,… tại Bảng Công khai và trên trang thông tin điện tử của nhà 

trường. Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn phối hợp 

chặt chẽ đ  thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 tốt hơn  

- Trong các cuộc giao ban hàng tháng, Ban Giám hiệu tri n khai các nội 

dung liên quan đến công tác CCHC và xem xét, đ n đốc các đơn vị tri n khai kế 

hoạch CCHC của nhà trường theo tiến độ đề ra. 
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- Ban chỉ đạo CCHC chỉ đạo cán bộ chuyên trách tham mưu và thực hiện 

đầy đủ, kịp thời công tác thông tin, chế độ báo cáo theo quy định về CCHC. 

- Ban chỉ đạo CCHC họp định kỳ đ  ki m tra, theo dõi, tri n khai nhiệm vụ 

cho t ng thành viên trong Ban chỉ đạo và kịp thời chỉ đạo khắc phục những công 

việc chưa thực hiện. 

3. Về kiểm tra cải cách hành chính 

Nhằm chủ động rà soát, chấn chỉnh những nội dung trường chưa thực hiện 

tốt hoặc tri n khai còn chậm so với kế hoạch, t  đó chỉ đạo và có giải pháp khắc 

phục, nhà trường đã ban hành  ế hoạch ki m tra c ng tác CCHC năm 2020 của 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại Quyết định số 90/QĐ-CĐYT ngày 

10/3/2020. Theo kế hoạch, nhà trường đã thành lập Tổ Ki m tra công tác Cải 

cách hành chính gồm 6 thành viên và tiến hành ki m tra các nội dung thực hiện 

CCHC tại 7 phòng chức năng trong tháng 10 năm 2020   Sau đợt ki m tra, Tổ 

Ki m tra đã   y dựng báo cáo kết quả ki m tra việc thực hiện công tác CCHC tại 

các đơn vị ki m tra báo cáo Hiệu trưởng và Hiệu trưởng đã có văn bản chỉ đạo 

khắc phục sau ki m tra tại C ng văn số 491/BC-QĐ ngày 05/10/2020. 

4. Về Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Nhà trường rà soát bảng chấm đi m Tuyên truyền cải cách hành chính 

năm 2019, bổ sung nội dung cần thực hiện tuyên truyền và ban hành  ế hoạch 

tuyên truyền CCHC tại  ế hoạch số 163/ H-CĐYT ngày 23/4/2020  

- Nhà trường đã lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tháng 

đ  tri n khai tuyên truyền CCHC và công bố chỉ số xếp hạng kết quả cải cách 

hành chính năm 2019; Kế hoạch CCHC năm 2020 cho toàn th  cán bộ, viên 

chức, người lao động và niêm yết tại bảng công khai. 

- Trong công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nhà trường tập trung vào 

việc phổ biến, quán triệt nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2020; cập nhật các văn 

bản của tỉnh; các hoạt động CCHC của tỉnh, của trường và đưa lên cổng thông tin  

điện tử của trường. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

- Nhà trường đã tiến hành rà soát quy chế phối hợp hoạt động, thực hiện 

nhiệm vụ với  ệnh viện đa  hoa tỉnh  hánh H a theo Nghị định 111/2017/NĐ-

C  ngày 05/10/2017 của Chính phủ và đã ban hành Quy chế số 89/CĐYT-  Đ  

ngày 10/3/2020 về phối hợp giữa  iện – Trường trong c ng tác đào tạo, nghiên 

cứu  hoa học và chăm sóc sức  h e Nh n d n trên địa bàn tỉnh  hánh H a  

- Thực hiện rà soát quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường và ban hành 

Quyết định số 109/QĐ-CĐYT ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 

Ngoài ra nhà trường đã ban hành 6 quy chế gồm: Quyết định số 12/QĐ – CĐYT 
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ngày 08/01/2020 về việc ban hành Quy chế tuy n sinh trình độ cao đẳng, trung 

cấp của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Quyết định số 37/QĐ – CĐYT ngày 

16/01/2020 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa; Quyết định số 88/QĐ – CĐYT ngày 10/3/2020 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng  hoa học và Đào tạo Trường Cao 

đẳng Y tế  hánh H a; Quyết định số 92/QĐ – CĐYT ngày 10/3/2020 về việc 

ban hành Quy chế Thi đua-  hen thưởng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; 

Quyết định số 140/QĐ – CĐYT ngày 6/4/2020 về việc ban hành Quy chế nâng 

bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp th m niên vượt khung và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa; Quyết định số 365/QĐ – CĐYT ngày 21/7/2020 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức xét tuy n viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh 

Hòa. 

-  à soát các quy định, quy trình thủ tục điều hành nội bộ theo quy định. 

Tính đến ngày 01/11/2020, nhà trường có 29 quy định và 15 quy trình đang được 

áp dụng thực hiện. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Rà soát, hoàn thiện và công bố công khai các quy chế, quy định, quy trình 

thủ tục điều hành nội bộ. Đã  ết nối phần mềm đào tạo và website trường đ  kịp 

thời cung cấp th ng tin cho người học trong quá trình đào tạo.  

- Tiếp tục thực thi giải pháp đơn giản hóa, hợp lý hóa các quy trình giải 

quyết công việc, nhu cầu của học sinh - sinh viên như: thủ tục nhập học, công bố 

đi m thi, phúc khảo đi m thi, cấp phát văn bằng, công nhận tốt nghiệp… 

- Kịp thời áp dụng hình thức học trực tuyến trong c ng tác đào tạo nhằm 

đáp ứng chương trình,  ế hoạch đào tạo trong tình hình dịch bệnh Covid19. 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch và phổ biến rộng rãi các thông tin về 

các quy định, quy trình liên quan đến người học bằng nhiều hình thức phù hợp 

như th ng qua các cuộc họp giao ban tháng, các hội nghị, đưa th ng tin trên trang 

website của nhà trường, niêm yết tại bảng công khai,... 

- Nhà trường đã ban hành hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp t  năm 2018  Năm 2020, nhà trường đang tiến hành chuy n đổi t  

hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành hệ thống quản lý 

đảm bảo chấp lượng tích hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

- Đ  ngày càng hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ đối với người học, 

trường đã tổ chức đối thoại với HSSV vào ngày 09/7/2020. Qua nhiều ý kiến 

đóng góp của HSS  đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy và 

phục vụ người học cũng như giải đáp  ịp thời các thắc mắc của HSSV. 

3. Cải cách bộ máy tổ chức, quản lý biên chế - người lao động 
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- Nhà trường đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-CĐYT về việc sửa đổi, 

bổ sung một số một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa  Đồng thời cũng ban hành các quyết định về quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Thành lập  h ng  hám đa  hoa tại 

Quyết định số 168/QĐ-CĐYT ngày 19/5/2020 và hiện đang tri n khai hoàn tất hồ 

sơ cấp phép hoạt động ph ng  hám đa  hoa. 

- Hội đồng trường đã tiến hành hội nghị đ  bầu bổ nhiệm chủ tịch Hội 

đồng trường đối với  ng  ăn Đình Tri,  hó Giám đốc Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa và đã được UBND tỉnh chuẩn y tại Quyết định 

2591/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về bổ nhiệm Chủ 

tịch trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022. 

- Nhà trường cũng đã được Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt Bảng mô tả công việc 

và  hung năng lực vị trí việc làm tại Quyết định số 282/QĐ-SNV ngày 

26/8/2020. 

- Nhà trường đã tổ chức xét tuy n viên chức sự nghiệp năm 2020 theo 

đúng quy định và đã được Sở Nội vụ tỉnh thẩm định cho ý kiến đối với kết quả 

tuy n dụng viên chức sự nghiệp tại C ng văn số 1970/SNV-TCBC-CCVC ngày 

27/8/2020. Nhà trường đã tiến hành ki m tra thủ tục, hồ sơ của người trúng tuy n 

trước khi tiến hành ký kết hợp đồng làm việc theo quy định. 

- Đối với số hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ của trường: 

thực hiện c ng văn số 160/UNND-TH ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về tri n khai kết quả thẩm định số lượng người làm việc trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, nhà trường đã trình Sở Nội vụ xem xét 

phương án chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời cũng  in ý  iến của Sở 

LĐT XH về giải quyết chế độ khi cho thôi việc  Nhà trường cũng đã gặp gỡ 

người lao động đ  th ng báo cũng như nắm bắt tư tưởng, ý kiến của người lao 

động trong quá trình thực hiện tri n khai. Tính đến 31/12/2019, nhà trường đã có 

80 hợp đồng lao động vị trí công việc chuyên môn, nghiệp vụ  Đến thời đi m báo 

báo, số hợp đồng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường còn 53 (27 hợp 

đồng lao động đã chấm dứt hợp đồng, trong đó 11 trường hợp đồng ý th a thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động). Hiện tại đã có văn bản hướng dẫn của Sở 

LĐT XH về giải quyết chế độ khi cho chấm dứt hợp đồng đối với người lao 

động.  

- Nhà trường đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật ở mức ” hi n trách” với 

02 người lao động có liên quan sau kết luận của Thanh tra tỉnh năm 2019. Tiến 

hành quy trình xử lý kỷ luật đối với 3 viên chức theo Kế hoạch số 312/KH-

CĐYT của nhà trường. 

- Nhà trường đã hoàn tất tổng kết c ng tác thi đua,  hen thưởng năm học 

2019-2020 báo cáo Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Khánh Hòa và 
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 an Thi đua –  hen thưởng tỉnh. Đồng thời tri n  hai đăng  ý thi đua năm học 

2020-2021 đến toàn th  cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường. 

- Hoàn thành rà soát công tác tuy n dụng t  năm 2011 đến nay theo văn 

bản chỉ đạo số 7946/UNND-TH ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa; rà 

soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế giai đoạn 

2015-2020 theo hướng dẫn tại văn bản số 1489 /SNV-TCBC ngày 02/7/2020 của 

Sở Nội vụ Khánh Hòa. 

- Cập nhật thông tin cán bộ, viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ công 

chức, viên chức theo quy định. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người 

lao động 

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiệt tình trong công việc  Nhà trường đã lu n tạo 

điều kiện cho C  C được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ 

chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị; tin học, ngoại ngữ. Nhà trường 

đang tri n  hai đến các Phòng, Khoa, Bộ m n đăng  ý kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm học 2020-2021. Trong năm 2020, nhà trường cử 07 cán bộ tham gia 

lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, 12 cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở 

quản lý giáo dục nghề nghiệp; 01 viên chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước 

chuyên viên chính; 01 viên chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên 

viên; 01 viên chức tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên, 01 cán bộ 

tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị và 15 lượt viên chức tham gia các lớp tập 

huấn  Đồng thời cũng báo cáo danh sách 10 giảng viên tham gia kỳ thi nâng hạng 

giảng viên chính theo văn bản số 1489/SLĐT XH-GDNN ngày 25/6/2020 của 

Sở LĐT XH Khánh Hòa. 

- Năm 2020, hoàn tất hồ sơ  éo dài thời gian giữ chức vụ đối với bà Đỗ 

 nh Thư – Phó Hiệu trưởng, bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng đối với 02 cán 

bộ nhà trường, bổ nhiệm lại đối với 04 cán bộ quản lý và trình Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà 

trường. 

- Tiến hành đánh giá chuyên m n, nghiệp vụ của giảng viên theo quy định 

của Bộ LĐT XH   ết quả: 106 giảng viên lý thuyết loại A, 60 giảng viên thực 

hành loại A, 02 giảng viên tích hợp loại A. Không có giảng viên nào  h ng đạt 

chuẩn và xếp loại B,C. 

- Nhà trường cử 6 giảng viên tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề 

nghiệp tỉnh  hánh H a năm 2020  Theo đó, nhà trường đạt giải nhì toàn đoàn với 

1 giải Nhất, 2 giải Ba và 3 giải khuyến khích. 

5. Cải cách tài chính công 
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- Tiếp tục tri n khai thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành 

chính Th ng tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ 

Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

- Đã rà soát và xây dựng phương án tự chủ về mặt tài chính giai đoạn 2020 

– 2022 và đang chờ Sở Tài chính thẩm định trình cấp trên phê duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện các c ng tác nhà trường theo Quy chế chi tiêu nội bộ 

tại Quyết định số 37/QĐ-CĐYT ngày 16/01/2020 và Quy chế thi đua,  hen 

thưởng của nhà trường tại Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 10/3/2020  

- Thực hiện công khai, minh bạch về quản lý ngân sách, thu chi tài chính, 

sử dụng tài sản cơ quan theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Th ng tư số 

21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 tại cuộc họp giao ban và dán tại Bảng công 

khai. 

- Tri n khai việc mua sắm trang thiết bị cho hai ngành trọng đi m (Dược 

và Điều dưỡng) theo gói kinh phí 2 tỷ do Bộ LĐT XH cấp và đang chờ nghiệm 

thu. 

- Thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng và tiết kiệm tối đa  inh 

phí được cấp hằng năm theo quy định của pháp luật. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

- Đẩy mạnh sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản E- Office cho 

toàn trường.  

- Tiếp tục tri n khai bộ phận “một cửa” với việc hiện đại hóa trong giải 

quyết yêu cầu của học sinh theo cơ chế một cửa thông qua việc điều hành sử 

dụng E-office trong giải quyết các yêu cầu của học sinh sinh viên. 

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát và bổ sung hoàn thiện website và cung cấp đầy đủ 

thông tin, dịch vụ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. Hoàn tất thủ tục cấp phép 

cho trang th ng tin điện tử của nhà trường. 

- Đẩy mạnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử. 

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo phù hợp với các 

quy chế mới. 

- Ứng dụng phần mềm Zoom, Microsoft Team và GoogleClassroom trong 

tri n khai dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo duy trì việc giảng dạy trong tình hình 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra. 

- Hoàn thành Cập nhật dữ liệu văn bằng Giáo dục nghề nghiệp trên trang 

tra cứu văn bằng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại website 

www.vanbang.gov.vn; Liên kết Phần mềm Đào tạo và trang th ng tin điện tử của 

nhà trường đ  học sinh sinh viên theo dõi những thông tin trong quá trình học 

như:  ết quả học tập, học phí, môn học; cập nhật dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp 

http://www.vanbang.gov.vn/
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lên hệ thống Phần mềm tích hợp dữ liệu về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa tại website www.csdlgdnn.khanhhoa.gov.vn.  

- Tri n khai ứng dụng chọn ngành nghề của Tổng Cục Giáo dục nghề 

nghiệp trên điện thoại thông minh tạo thuận lợi cho thí sinh trong đăng  ý tuy n 

sinh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhà trường đã duy trì thực hiện tốt c ng tác CCHC trên cơ sở các văn bản 

của cấp trên ban hành phân công nhiệm vụ cụ th  cho t ng Phòng, Khoa, Bộ môn 

và các cán bộ viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC. 

Nhà trường đã quan t m   y dựng đội ngũ cán bộ, viên chức được chuẩn 

hóa, trình độ chuyên m n, năng lực, nhiệm vụ được nâng cao; việc giải quyết thủ 

tục hành chính được đơn giản hóa. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và 

giảng dạy trong nhà trường. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

Xây dựng ban hành Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC và Kế 

hoạch ki m tra CCHC năm 2021 trên cơ sở các văn bản cấp trên ban hành. Giao 

nhiệm vụ cụ th  đối với Ban chỉ đạo CCHC trong quá trình tri n khai thực hiện. 

Tăng cường công tác ki m tra, thanh tra CCHC, nâng cao trách nhiệm 

người đứng đầu, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với CBVC vi phạm kỷ luật. 

Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường, 

sắp xếp vị trí việc làm phù hợp yêu cầu CCHC. 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong 

công tác quản lý trong nhà trường. 

Tiếp tục chuy n đổi t  hệ thống đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp thành hệ thống quản lý đảm bảo chấp lượng tích hợp theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015.  

Trên đ y là báo cáo kết quả c ng tác CCHC năm 2020 và nhiệm vụ công 

tác CCHC năm 2021 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Ban Giám hiệu; 

- Ban chỉ đạo CCHC; 

- Lưu:  T, TC-HC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Anh Thư 
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