BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3962/BYT-VPB6

Hà Nội, ngày14 tháng 5 năm 2021

V/v thúc đẩy cải cách thủ tục hành
chính, đổi mới thực hiện cơ chế
một cửa và xây dựng Chính phủ
điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành

Kính gửi:
- Các Vụ: Pháp Chế, Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Trang thiết bị
và Công trình y tế; Tổ chức cán bộ; Hợp tác quốc tế; Bảo
hiểm y tế.
- Các Cục: Cục Quản lý Khám,chữa bệnh; Quản lý Dược;
Quản lý Y dược cổ truyền; Phòng chống HIV/AIDS; An toàn
thực phẩm; Quản lý môi trường Y tế; Y tế dự phòng, Công
nghệ thông tin.
- Văn phòng Bộ Y tế;
(Sau đây gọi tắt là đơn vị)
Thực hiện Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tưởng
Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện
cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành, Bộ Y
tế yêu cầu các Đơn vị triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Các Vụ, Cục có giải quyết TTHC:
- Chủ động thống kê, cập nhật toàn bộ các quy định, chi phí tuân thủ liên
quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Đơn vị; cập nhật đầy đủ, chính xác vào phần mềm thống kê, rà soát các quy định
tại địa chỉ: http://nq68.baocaochinhphu.gov.vn, bảo đảm tiến độ được giao.
- Cung cấp số liệu về hồ sơ giải quyết TTHC trong năm 2020, phí và lệ phí
(nếu có) để Văn phòng Bộ tính toán chi phí tuân thủ các TTHC dự kiến cắt giảm
(theo Phụ lục đính kèm). Thời hạn gửi Văn phòng Bộ trước ngày 18/5/2021.
2. Vụ Pháp Chế:
- Xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp để
hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 12/5/2020 của Chính phủ (đợt 1 trước ngày 30 tháng 5 và đợt 2 trước ngày
30 tháng 9). Yêu cầu đặt ra cần phải lượng hóa được lợi ích, chi phí mang lại đối
với từng phương án do Bộ, cơ quan đề xuất.
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- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật để tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa sau khi được
Thủ tướng Chính phủ thông qua.
3. Cục Công nghệ thông tin
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác xây dựng Chính
phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy
mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
4. Văn phòng Bộ:
Xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch của
Bộ Y tế thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (qua Văn
phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, giải quyết./.
(Công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 của Thủ tưởng Chính phủ gửi kèm
theo)
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VPB6.

Đỗ Xuân Tuyên
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