
UBND THANH PHO HAl PHONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO Y TE Dc 1p -  Tr do -  Hnh phüc  

S: '13 /KH-SYT Hái Phông, ngày 3,4 tháng oA nãm 2019 

KE HOACH 
Triên khai thirc hin cong tác 

"PhOng, ch6ng tham nhüng, lang phi" näm 2019 

Thrc hin Chrnng trInh hành dng s 41-CTr/TLJ ngày 29 tháng 8 näm 
2017 cUa Ban Thung vii Thành üy Hái Phông ye thirc hin Kêt 1un so io-
KL/TW cüa B ChInh trj khóa XII ye tiêp ttc thirc hin Nghj quyêt Trung rnng 3 
(khóa X) ye "Tang cung sir 1nh do cüaDãng dôi vâi cong tác phông, chOng 
tham nhüng, lang phi", SO Y tê xây dirng kê hoch hành dông ye "Tang cung sir 
lãnh dao cüa Dáng dôi vOi cong tác phông, chông tham nhüng, lang phi" dôi vi 
các cci quan, dcm vj thuc Sâ Y tê nàm 2019. 

I. M1JC DICH, yEu CAU 

1. Miic dich 

- Nh&m tip tijc quán trit, thrc hin dng b, hiu qua cac quan dim, miic 
tiêu, giãi pháp ye phông, chông tham nhUng theo tinh than Nghj quyêt Trung uang 
3 (khóa X), Kêt 1un so 1 0-KL/TW ngày 26/12/2016 cüa Bô Chinh trj; Chi thj so 
12/CT-TTg ngày 28/4/2016 cüa Thu tixàng Chinh phü ye tang cithng cong tác 
phát hin, xir 1' vii vic, vi an tham nhüng; Kê hoach so 211/KH-UBND ngày 
10/10/2017 cüa Uy ban nhân dan thành phô Hãi Phông ye "Thrc hin chiên hrqc 
QuOc gia phông, chông tham nhüng giai doan III (2017-2020) và thirc thi COng 
uâc Lien hip quOc ye phông chông tham nhüng trên dja bàn thành phO Hãi 
Phông"; khac phiic nhing htn chê, yeu kern, tao  chuyên biên rö rt trong th?ii gian 
ti, ngän chän, trng buOc day 1iii tham nhüng, cüng cô lông tin cUa nhân dan, xây 
drng Dàng b, chInh quyên trong sach,  vüng mtnh. 

- Thirc hin có hiu qua Chucing trinh hành dng thrc hin cOng tác Phông 
chông tham nhflng den näm 2020, ban hành kern theo Nghj quyêt sO 126/NQ-CP 
ngày 29/11/2017 cüa ChInh phü. Tang cithng trách nhim cüa dan vj trong vic 
triên khai, thirc hin dông b các giãi pháp phOng ngi~a tham nhüng; tiêp tiic day 
manh và nâng cao hiu qua cong tác Phông chông tham nhiing. 

- Tiép tiic quán trit sâu sic, dng b, hiu qua các mic tieu, quan dim cüa 
Dãng, pháp luât cüa Nhà nuOc y phông, chông tham nhüng, lang phI. Nêu cao vai 
trô, trách nhim cüa cap üy, tO chrc dâng, chInh quyên, ca quan, dan vj; tinh tiên 
phong, gixang mâu cüa ngi.thi dirng dâu; quyêt tam vào cuc cüa ca h thông chInh 
trj dôi vi cong tác phông, chOng tham nhUng, lang phi. 
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- Khc phiic nhfrng han  chê, yêu kern, tao  sr chuyên biên rô rt trong cong 
tác phông, chng tham nhüng các Ca quan, dan vj trong ngành y tê; tfrng bthc 
ngãn chn, dIy lüi tham nhung, lang phi. 

2. Yêu cu 

- Thiic hin dng b, Co hiu qua các giài pháp phông, ch6ng tham nhQng, 
lang phi trong Nghj quyt Trung hang 3 (khóa X) vri quan diem lay phOng ngüa 
lam chInh, ca bàn, lâu dài; phát hin, xir l là quan tr9ng, cap bach. Kêt hçip chat 
chê giia tIch circ phOng ng1ra, chü dng phát hin và kiên quyêt xü l' nghiêm 
minh, kjp thri các hành vi tham nhüng, lang phi. 

- Gn trin khai thtrc hin Kêt lun s 1 O-KL/TW vâi thrc hin có hiu qua 
Chi thj s 05-CT/TW cüa Bô Chinh trj; Chuang trinh hành dng so 41-CTr/TU 
cüa Ban Thung v'ti Thành üy; K hoach hành dng cüa Si Y tê ye day manh  h9c 
tp và lam theo tu tm1ng, dao  drc, phong cách Ho Chj Minh. 

- Thirc hin có hiu qua Nghj quyt Trung uang 4 khóa XI và Nghj quyt 
Trung uang 4 khóa XII v xây dirng chinh don Dáng; ci the hOa mic tiêu, chü 
truorng và giãi pháp cüa Kêt lun so i O-KL/TW cüa B ChInh trj, cüa thành pho, 
cüa ngành thành mic tiêu, nhim v11; giãi pháp phü hçip vâi tInh hInh, dc diem 
cüa tirng ca quan, dan vj dam báo tInh khã thi. 

II. NQI DUNG 

1. Náng cao vai trô, trách nhim cz.a cp ty, t chc dáng và can b3, cong 
chic, viên chc, trithc hét là ngzthi ctag dáu trong cong tác phOng, chOng tham 
nhüng, lang phi. 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn, giáo d'ic chinh trj tir tu&ng, nâng cao 
nhn thüc và thüc trách nhim cüa can b, dàng viên ye quan diem, thu tnrang 
cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuc ye cOng tác phông, chOng tham nhung, lang phi. 
Thirc hin Quy djnh so 101-QD/TW ngày 07/6/2012 cüa Ban BI thu quy djnh ye 
trách nhim nêu guoiig cüa can b, dãng viên, nhât là can b ch'ci chôt các cap, ca 
quan, dan vj. Thc hin cam kêt ye sr hem khiêt và kiên quyêt dâu tranh ch6ng 
tham nhüng, lang phI cüa timg  can bt, cong chüc, viên chüc; thrc hin nghiêm tñc 
quy djnh nhfrng diêu dãng viên không dugc lam. 

- Chi dao  rà soát, xây drng k hoach, kiên quy& khc phiic nhüng han  ch, 
yêu kern de ho khuyêt các bin pháp tjch circ ngän chn, day lüi, tao  chuyen bien 
rO net trong cong tác phông, chông tharn nhüng, lang phi phü hçp vâi d.c dirn 
tInh hInh cüa ca quan, dan vj. Tp trung lành dao,  chi  dao  vic rà soát, s'.ra di, b 
sung, xây dirng, ban hành các quy djnh nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác phOng 
ngüa cüng thur phát hin, xir 1 các hành vi tiôu crc, tham nhüng, lang phi. 

- BI thu dáng üy, Chi bô và ngthi dirng dâu ca quan, dan vj phài guang 
rnâu, quyet hêt, tnrc tiêp lãnh dao, chi dao, triên khai thixc hiên va chiu trach 
nhim tnrc cap iiy cüng cap và cap trên trtrc tiêp ye kêt qua phông, chng tham 
nhüng, lang phi, cüng nhu trách nhim dê xày ra ra tham nhüng, lang phi tai ca 
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quan, don vj trrc tip quãn 1. Ththng xuyên kim tra, giárn sat cong tác phông, 
chông tham nhüng, lang phi. Chi dao  thirc hin tOt cong tác näm tInh hInh, dr báo, 
chü dng xây dirng và thirc hin các phuong an, kê hoach phát hin, phông ngi'ra 
kjp thii các dâu hiu tham nhüng, lang phi. Chü dng yêu câu CáC co quan chirc 
näng xü 1 nghiêrn minh theo quy dinh cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà nithc các van 
dê tiêu C11C tham nhüng, lang phi phát sinh ngay tr co sâ, nhât là dôi vOi CáC V11 
vic, vii an nghiêm trQng, phirc tap, du lun xã hi quan tam. Phãi kiên quyêt chi 
dao xir 1 các hành vi bao che, can thiêp, can tth vic chông tham nhüng, lang phi; 
có bin pháp báo v nguYi to cáo tiêu c1rc, tham nhüng, lang phi. 

2. Tang czthng cong tác quán 1j, giáin sat chgt chë can bç5, dáng vién, hoàn 
thin, thtrc hin nghiêm các quy djnh, quy trInh ye cOng tác tO chtc, can ho. 

- Sit chat  kSr lut, kST cuong trong Dãng va b may nhà nuâc. Cp üy, to 
ch(rc dãng và nguii dirng dâu tang cung cong tác quãn giám sat can b, dãng 
viên; có co ché giám sat can bO,  dáng viên bAng nhiêu hinh thi:rc dê kjp thri phát 
hin, ngAn ngira các biêu hin tiêu crc, tham nhüng, lang phi. Thtrc hin cam kêt 
phông, chông tham nhüng, lang phi trong can b, dàng viên, cong chcrc, viên chrc. 
Nhüng can b có biêu hin hoäc don thu to giác ye tiêu crc, tham nhüng, lang phi 
phái duçic lam rO, tnrng hcip vi phm phài xir l' kjp thai, nghiêm minh theo quy 
djnh cüa Dâng và pháp lut cüa N1ià nuâc. 

- Rà soát, b sung, khc phc nhfrng so ha, bt cp trong tuyên diing, dào 
tao, quy hoach, luân chuyên, bô nhim, quàn i can b, dáng viên, chuyên dôi vj tn 
cOng tác can b, cOng chüc, viên chüc. Kiên quyêt khOng quy hoach vàdào tao,  bô 
trI si'r ding can b, cOng ch'trc, vien chi'ic không dU tiêu chuân; không bô nhim can 
bô có du luan,  biêu hin tham nhüng tiêu circ. 

- T chic nghiêm tüc vic hgp dng lao dng, xét tuyn viên chüc phâi dam 
báo dung vj tn vi4c lam, dung kê hoach, dam bão cOng khai, dan chü, cOng bang. 
Day manh vic "H9c tap và lAm theo tu tixông, dao  düc, phông cách Ho ChI 
Minh", xay drng lôi song trong sach,  giAn dj, hem khiêt trong can b, dáng viên, 
cOng chirc, viên chüc. 

- Thirc hin nghiêm vic xir 1, diu chuyn, min nhim, thay th& nht là 
nh'ng can b gift vj tn lãnh dao,  quAn l' có biêu hin tham nhüng, lang phi, Co 
nhiêu du luan, lam viec  kern hiu quA, không hoàn thAnh nhim V11, yêu ye näng 
lijc, kern ye phâm chat dao  dic, uy tin thâp. Thkrc hin có hiu quA vic sAp xêp lai 
b may, tinh giAn biên ché, dong b vâi cAi cách chê d cOng vii, tiên luong. 

- Quy djnh cu th và thirc hin chü trucing b fri mt s chirc danh lanh dao 
trong các co quan, don vj thuc Sâ Y tê; khOng bô fri nhüng ngi.xài có quan h gia 
dinh lam mt sO cOng vic dê xAy ra tham nhüng trong cüng co quan, don vj. 

3. KieAm  soát có hiu qua tài san, thu nhcp cta ngzthi có chi'c vy, quyn hçzn; 
thtc hin nghiêm cdc quy ct!nh ye cong khai, minh bach và trách nhim giãi trinh 
trong hoqt d3ng cOng vy. 
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- Thirc hin nghiêm các quy djnh trong vic kê khai, minh bach  tài san, thu 
nh.p và kim soát có hiu qua tài san cüa nguâi có chrc vii, quyên han,  nhât là nôi 
dung ye quãn 19 bàn ké khai tài san. Kiêm tra, giám sat, xác minh vic kê khai tài 
san; trách nhim giãi trInh vic tang, giàm tài san, nhüng khoân chi tiêu, giao djch 
có giá trj km theo quy djnh pháp 1ut. 

- Xü 19 nghiêm minh di vói ngithi kê khai không trung thirc. Ci th hóa 
quy djnh cüa Dãng và Nhà niic ye thâm tra, xác minh, dánh giá tInh trung thirc 
vic kê khai tài san, thu nhp hang näm và trong vic dé bat,  bô nhim can b; 
thc hin nghiêm qüy djnh ye cong khai, minh bach  và trách nhim giâi trinh trong 
hoat dng cong v• 

4. Lânh dao, chi ctao viêc rà soát, b sung, tha &i, xây dng, ban hành các 
các quy djnh cia Dáng và hoàn thiên cci chê, chinh sách quán l) dê dám báo hiu 
ltc, hiu qua cong tác phOng, chOng tham nhüng, lang phi. 

- Cãc quy djnh v phông, chng tham nhüng, lang phi trong ni b Dãng, co 
quan, dan vj phãi duçxc quán trit sau sac tâi toàn the can b, cong chirc, viên 
chirc, nhing ni dung ye si1a dOi, bô sung phài di1ng quy djnh cüa Dâng và pháp 
luât ci:ia Nhà nuâc. 

- Trin khai thirc hin có hiu qua các chü tnrang, giãi pháp v hoàn thin 
ca chê, chInh sách, quy chê quãn 19 dã disçic dé ra trong các nghj quyêt cüa Trung 
ixcing và thành ph ye cài cách hành chinh; cac chü tri.rcrng, giãi pháp tang cithng 
quàn 19 dâu tu, chi ngân sách nhà nuic, chong that thu, that thoát và day manh 
thirc hành tiêt kim, nâng cao hiu qua sr diving ngân sách nhà nuâc. 

- Tip tic rà soát các van bàn quy phmphãp 1ut, van bàn quân 19, các quy 
djnh ye chê d, djnh mc, tiêu chuân, quy chê ni b dê sàa dôi, bO sung, bãi bO 
hoc kiên nghj cap có thâm quyên ban hành van bàn mi ph'tic vii yêu câu quán 19 
và phông ngra tham nhüng, lang phi, nhât là các linh virc nhu: quàn 19 dt dai, 
quàn 19 dâu ti.r xay drng ca bàn, mua sam cOng, quàn 19 thu chi ngân sách, quãn 19 
von tài san nhà nuâc vv... 

- D.y manh  cài cách hành chInh, tr9ng tam là thu tiic hành chInh theo hu&ng 
dan giãn hóa các thu tçic hành chinh, cong khai, minh bach,  tp trung các linh 
khám bnh, chüa bnh; linh vrc môi tnthng, xây drng, tài chInh. 

5. Länh dao, chi dao phát hiên, x 1)5 nghiêm minh, kip th&i các vy vic tham 
nhiing; thrc hin tot cOng tác giám dinh và khdc phyc hu qua, thu hdi triêt d tài 
san tham nhiing, lang phi. 

- Nâng cao hiu qua cong tác kim tra, thanh tra, kim toán d phát hin xfr 
19 hành vi tham nhüng, lang phi. Tp trung lãnh dao,  chi dao xác minh, lam rô, th 
19 kjp thai, nghiêm minh các vi  vic tham nhüng, lang phi vài nguyen th.c: tich 
circ, khàn tnrang lam rO den dâu x1r 19 den do; bt k ngithi tham nhüng là ai, dä 
có dâu hiu vi pham tham nhüng thI phãi xá.c minh lam rO; dã cO kt 1u.n hành vi 
Pham tôi phái bj truy to, xét xü theo quy djnh cüa pháp luat. Nhfrng vi vic chua 
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Pham Thu Xanh 

dn müc xü 1 hInh sir thi phài xir 1' nghiêm theo quy djnh cüa Dãng và Nba nurc. 
Xü 1 nghiêm minh, di1ng pháp 1ut các hành vi bao che, dung tüng, tiêp tay cho 
tham nhüng, nhüng hành vi ngän can vic chông tham nhflng, lang phi. 

- Tp trung d.y manh  tin dO x1r 1r  các vi vic tharn nhUng, lang phi nghiem 
trçng, phirc t.p dix 1un xà hi quan tam. Thanh tra, kiêm tra các cá nhân có sai 
pham lien quan các d? an thua 16, kéo dài gay lang phi dix 1un quan tam. 

6. Náng cao hiu qua cong tác kiém tra, giám sat quyn lyc c ngán ngà'a 
tham nhüng, lãngphi, xây dung van hOa tiêt kim, khOng tham nhüng, ldng phi. 

- Thumg xuyen kim tra, giám sat, cong khai cong tác phát hin, xr 1 tham 
nhüng, lang phi cüa các co quan, don vj và ngu?i dirng dâu co quan, dan vj trong 
phông, chông tham nhüng, lang phi. Dim cong tác kiêm tra, giám sat phông, chOng 
tham nhüng, lang phi vào chuong trInh cong tác hang nàm cüa Co quan, don vj. 

- Tang cu&ng hot dng giám sat cüa các doàn th qun chüng, nhu hOi  ciru 
chiên binh, cOng doàn, doàn thanh niên; xây drng co chê hoat dng; tang cung 
tuyên truyên, giáo dçic, nang cao nhân thirc, xay dirng van hOa tiêt kim, khong 
tham nhüng, lang hi tnthc hêt là trong can bO,  cong chirc, viên chirc. 

7. Tiêp tyc cing cd kin toàn t chic b3 may nâng cao hiu lrc, hiu qua 
hogt d5ng cua các ccr quan, dcrn vj có ch&c nángphông, chóng tham nhüng, lang 
phi'. 

- Kin toàn Ban chi dao  phông, cMng tham nhüng, lang phi cüa cci quan, 
don vj, dam báo hoat dng có hiu qua. 

- Di mài phucmg thi1rc hoat dng, cüng c, nâng cao cht lucmg di ngü can 
hO, cong chirc, viên chñc, tang cixng phuong tin lam vic cüa co quan, don vj dê 
phiic vi cho cong tác phông, chOng tham nhQng, lang phi. 

III. TO CHU'C THU'C HIN 

1. C.p ñy, tp th lành dao  co quan, don vj h9p quán trit các nOi dung K 
hoach cña S Y tê, xây dirng chixong trInh hành dông cüa co quan, don vi,  dam 
bão cong tác phông, chông tham nhung dt hiu qua thiêt thirc. 

2. Báo cáo kt qua trin khai thirc hin v Si Y th trnc ngày 10 tháng 12 
nàm 2019.!. 

Noi nhân: 
- Ban N,i chInh TU; 
- Các Die trong BGD Sc Y tê; 
- Cong doàn Ngành V tê; 
- Các phOng, ban S& Y tê; 
- Các &m vj thuc; 
- Liru: VP; TCCB 
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