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BAO CÁO
Ket qua cong tac phong, chong tharn nhung 6 thang dau nam 2019
phuo'ng huóng, kê hoch cong tác 6 tháng cuôi närn 2019
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Thirc hin Cong van s 31 -CV/BNCTU ngày 12 tháng 9 näm 2013 cüa
Ban Ni chInh Thành üy Hãi Phông, v vic quy djnh báo cáo kt qua cong tác
phông tharn nhüng, Si Y t báo cáo k& qua cong tác phOng, chông tham nhüng
6 tháng du närn 2019 và phuong 1uóng, k hoach cOng tác 6 tháng cuôi nàrn
20 19, ci the nhu sau:
I. KET QUA THIJ'C HLN CONG TAC PHONG, CHONG THAM
NHUNG 6 THANG DAU NAM NAM 2019
1. Cong tác chi dio
Ngày 31 tháng 01 närn 2019, Sà Y t dã xây dirng Kê hoach so 13/KHSYT triên khai thirc hin cong tác Phông, chng tham nhüng, lang phI nãm
2019, chi dao các co quan, dan v th chirc thrc hin có hiu qua cong tác phOng
chng tharn nhflng; xây drng chuong trinh hành dng cña co quan, dan vj, dam
báo cong táC phông, chng tham nhikg dat hiu qua thit thirc.
Tip tuc thuc hin K hoach s 148/KH-UBND ngày 11/6/2018 cüa Uy
ban nhân dan thành ph Hãi Phông v vitc thirc hin Chu'ong trInh hành dng
cüa ChInh phü tIc hin cOng tác phông, chng tham nhüng dn näm 2020, S
Y M dã tang cuông thuc hiën K hoach s 65/KH/SYT ngày 26 tháng 6 näm
2018: Chi dao các dan v nâng cao vai trô, trách nhiêrn cüa can b, cong chic,
viên chrc, nht là nguôi dirng dAu ca quan, t chirc, dan vj, tip tC thrc hin tht
cOng tác tuyên truyn, t chrc quán trit sâu rng và thirc hin nghiêm tüc các
Nghj quyt, Kt lun, Quyt djnh, Quy dnh... cüa Trung uang, Thành üy và Uy
ban nhân dan thành ph ye phông, chng tharn nhüng nhu: Ngh quyt Trung
uong 3 (khóa X), Kt luân s 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 nàrn 2012 cUa Ban
Chtp hành Trung ro'ng (khóa XI), 1(tt 1un s 10-KL/TW ngày 26 tháng 12
näm 2016 cüa Bô ChInh trj; QUy djnh s 65-QD/TW ngày 03 tháng 02 nãm
2017 cia Ban BI thu Trung uong Dâng ye chi dao, djnh hu'&ng cung cap thông
tin tuyên truyn PCTN. GAn cong tác PCTN vói vic tic hin có hiu qua Chi
thi sO 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 närn 2016 cüa B Chfnh trj
dy manh hQc
tp và lam theo tu tu&ng, dao dirc, phong cách Ho ChI Minh; Nghi, quyêt Trung
ye
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ixong 4 (khóa XI) mt so van dê cap bach ye xây drng Dãng hin nay và Ngh
quyt Trung uang 4 (khôa XII) v tang cuô'ng xay drng, chinh dn Dáng; ngän
chn, dAy lüi sr suy thoái ye tu tumg chInh tr, dao dirc, li sang, nhUng biu
hin "tr din bin", "tir chuyên hóa" trong ni b; tang cuäng quán li', giám sat
can b, Cong chüc, viên chrc; hoàn thiên, thirc hin nghiêm các quy dinh v
cong tác t chrc, can b ; kirn soát tài san, thu nhp; tang cuông cong khai,
minh bach trong thirc thi cong viii; nâng cao nhn thirc và phát huy, vai trô, trách
nhiêm cüa các t ch'trc doàn th.
Phân cong trách nhim cho phông To chic can b hoc phông Hành
chInh t chrc cña dan v là co' quan thu'ô'ng trrc gi1ip Thu tmô'ng dan vj trong
vic trin khai tó'i toàn dan vj k hoach phOng chng tham nhUng; t chiirc giám
sat, tharn mini cho Thu truOng do'n vi dánh giá hiu qua thrc hin phông chng
tham nhüng ci:ia dan vj; Ban Thanh tra nhân dan các dan vj là ngu'ài giám sat
vic thirc hin phông chng tharn nhüng tai dan vj, dông thai d xut vi dáng,
chInh quyn v các giài pháp thrc hin phOng chng tham nhüng.
Rà soát, b sung mt s ni dung trong quy ch dan chü cüa Ca quan S Y t.
2. Cong tác tuyên truyên, phô biên giáo dc ye phöng, chông tham nhflng
Sao gri tài 1iu có lien quan dn phOng chông tham nhüng tó'i các dan vi,
d các don vj trin khai dn các khoa phông; lành dao dan vj thông báo ni
dung phông chng tharn nhüng tai hi nghj giao ban can b chü chM cüa dan vi;
các khoa, phOng có trách nhim thông báo tói can b, viên chüc cüa khoa
phOng;
Tai các bui giao ban hang tháng cüa các dan vi, giao ban qu9 cüa Sâ Y
t, cong tác phOng chông tham nhung, lang phi thrcic quán trit sâu stc tri can
b chU ch& cüa các khoa, phông; tó'i can b lãnh do cüa các dan vj; cong the
phOng chng tham nhing du'çc dánh giá là mt nhim vi quan tr9ng cüa các
don vj và toàn ngành y të.
3. Kêt qua thtrc hin các giãi pháp phông ngüa tham nhüng
3.1. Vic quy djnh ye cOng khai minh bach trong hoat dng ca quan
- COng khai chi tiêu biên ch dlx9c giao; nhu cu xét tuyM và dôi tung
xét tuyn hang nàm cüa dan Vt; tiêu chun xét tuyn;
- Phé bin cong khai tiêu chun chung vâ tiCu chuân cii th dôi vi các
chuc danh lãnh dao, quân I' các cp, nhu tiêu chun dêi v&i Tnthng, phó phông
S Y t; Giàm d6c, PhO giárn dc; Tnrông phó khoa, phOng; Diu duO'ng trrnng
khoa các don vi.
- Vic b nhim lan dãu thc hin theo Hi.thng dAn s 60/HD-BCS ngày
06/6/20 18 cña Ban Can sir dãng TiJy ban nhân dan thành ph hithng dAn thrc
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hin quy trInh, giói thiu, b nhirn cong chirc, viên chrc giu' chirc vii lãnh dao
di vth nguôn nhân sir tai ch cüa ca quan, dan vj; bô nhim lai, luân chuyn,
diêu dng can b, cong chirc, vién chüc theo quy dnh cüa cp Co thâm quyên và
dugc thixc hiên cong khai, theo 1üng quy djnh tai Quyt djnh so 2090/2009/QDUBND cüa UBND thành ph v quy trinh b nhirn can b.
- S Y t dä ban hành Huóng dn s 741/HD-SYT ngày 06/4/20 18 huo'ng
dn thirc hin quy trInh, gió'i thiu, b nhirn cong chic, viên chirc giü chüc vi
lãnh dao di vó.i ngun nhân sij tai ch cüa ca quan, dan vj trrc thuc. Các dan
vi truc thuôc can cr hu'âng dn xây dirng quy trInh thrc hin tai dan vj.
- Kirn tra vic thirc Iiin Quy ch phi hçxp hoat dng trong linh vrc chi
dao, thuc hin cong tác y t giaa Só Y t vo'i UBND các qun, huyn; gira Bnh
viên, Trung tarn y t vói UBND các xa, phuO'ng, th trân; giüa Tram y té xä,
phung, thj tr.n vi UBND, các doàn th cüa các xã, phuOng, thj trn.
- Cong khai ngun kinh phi duc du tu cüa dan vj, ci th kinh phi chi
cho luang và phu cp; kinh phi chi cho cong tác khárn chüa bnh; kinh phi chi
thu0ng xuyên; tiêu chun thi dua khen thuâng, rnirc thuàng cho trng dOi tuQ'ng;
dinh rnrc khoán cho tirng khoa, phOng; các quy djnh ye xä hôi hóa.
- Cong khai các khoán thu cña ngu'äi bênh tai nai tip don và trên phiu
theo dOi cüa trng benh nhân; cong khai din thoai du&ng day nóng cüa Sâ Y tê
và cüa dan vi cho nhân dan duac bik
- HuO'ng dn vic kê khai tâi san di vói Giárn dc, Phó giám dc;
TrnOng, phó phOng ban thuc S0 Y t; Giárn dc, Phó giám dc, tnrng phó
khoa, phông, Diu duOiig trnO'ng các don v.
- Vic kê khai tài san duçc thirc hin mt cách dy dü, dung di tiiçing tai
các dan vi.
- Yêu câu ngui dung dâu dan vi và cap phO cüa ngui diig du don vj,
can b, cong chic vi& cam kt khOng gay phin ha, sach nhiu trong khi thi
hânh nhiêm vu.
3.2. Xây dung ban hành vá thrc hin các quy djnh v ch d, djnh rnrc,
tiêu chun
Rà soat, xây dung quy ché quãn l và thuc hiên ch d, djnh mirc, tiêu
chun: dua ra hi nghi can bô, viên chirc dan vj thão !un, biêu quyêt:
+ B sung, sfra di quy ch du thu thu6c và trang thit bj y
+ B sung, silia di quy ch clii tiêu nOi b;
+ Quy ch thi dua khen thithng;
+ Quy ch th lr k' 1ut;
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+ QUy ch nâng bc 1uD'ng tnróc thOi hn.

3.3. Thirc hin cong khai dan chü trong tuyn diing, quy hoach, dào tao,
b nhim, khen thung, kS' 1ut
- Quy dinh xét tuyn viên chirc.
- Quy ch thrc hin dan chü ca sO'.
- Bàn cam kt cüa can b, cOng chrc, viOn chic khOng gay phin ha, sách
nhiu, tiêu circ trong khi thi hành nhim vi ducc giao.
- Dánh giá kt qua t1c hin các quy ch& quy dnh, tiêu chun dä d ra.
4. Xãy drng và thirc hin quy täc üng xü', quy täc do thI'c nghê
nghip; chuyn dôi vj trI cong tác cüa can b, cong chü'c, viên chfrc:
T chirc trin khai thirc hin quy tc üng th; k9 näng giao tip; quy chê
dan chü ca si, di mi phong cách, thai d phiic vi cña di ngü thy thuc.
Thrc hin chuyn Oi vj tn cOng tác di vói viên chirc theo quy dlnh.
5. Day mnh cong tác cãi cách hành chInh, dic bit là nit ngn thô'i gian
ngu'M bn1i phãi ch?r di ti các khoa khám bnh; các cr sr djch vii y t.
D.0 ti.r di rnói co' bn cái cách thu tic hành chinh theo co ch môt ci:ra tai ca
quan S Y t, dc bit trong cong tác Dupt, hânh ngh y dugc ngoài cOng lap.
Thrc hin chi dao cüa thành ph dã tO chüc giàm các thu tiic hành chinh, t.p
trung chü yëu tai khu virc qun 1' hành ngh y duQ'c ngoài cOng lap; T chüc can be,;
An toàn ye sinh thrc ph.rn; thu tiic khám bnh ban dâu tai các bnh vin.
6. Kêt qua phät hin và xii' I' hành vi tharn nhüng
6.1. Kt qua thanh tra
TInh dn ht tháng 5 nAm 2019, SO' Y t tiên hành 01 cuc thanh tra hành
chInh và 04 cuc thanh tra, kim tra chuyên ngành y t. Tng s co sâ dtrçic
thanh tra, kim tra: 239 (20 t chüc, 219 cá nhân). Trong do, so co sO thrc
thanh tra: 193 co sO, séi co sO' du?c kiêrn tra: 46 ca sO, so ca sO vi pham: 09 co
sO; tng s tin xü' pht: 1 16.600.000d (M5t train mu'ô'i sáu triii, san tram
nghIn dng chán). Ngoài ra, cOn áp ding hInh thirc xi:r pht b sung: trnfic
quyOn sO di7ing chOng chi hành ngh du'cic và giy chiing nhn dü diu kin kinh
doanh thrcic trong thOi han 02 tháng di vó'i 01 Ca sO kinh doanh duc 1iu, vi
thu6c c truyn; bin pháp khc phic hu qua du'çrc áp dung: buc tiOu hOy toàn
b s ducc lieu, vj thuc c truyn khOng darn baa chat hrcrng.
Qua cong tác thanh tra, kim tra phát hin và xO 1' nghiêm các hành vi vi
pham hành chInh, chra phát hin các v vic tharn nhflng, lang phi.
6.2. Kt qua giái quyM lthiu nai, t cáo
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S Y t tip nhn và xr 19 11 luç1 don khiu nai, t cáo, kin nghj phán
ánh (06 doii thu, vi vic dü diu kin xr 19). Ni dung don thu khiêu ni, kiên
nghj trong linh virc khám bnh, chfta bnh. Trong k9 tiêp nhn 04 luçrt don thr
t cáo hành vi sai pham cüa 01 dáng viën, can b viên chirc bnh vin. Vii vic
dã duçc giái quyt trong k9 truó'c, không có them tmnh tiêt chtrng ci'r mâi.
Don thu duçic xir 19 theo quy dinh, chuyn dn các don vi giái quyêt theo
th.m quyn; kjp thai giái quyt các kin ngh, büc xiic cña nguvi dan.
II. DANH GIA CHUNG
1. Un diem
- Các don vi dã t chñc trin ldlai thiic hin k hoch cong tác phông
chng tham nhüng, dã kin toàn Ban chi dao, xây drng k hoach hânh dng, b
sung nhirn v11 cl th cho các thành viên.
- Chü dng tIch crc trong vic tuyên truyn giáo dc can b, cong chüc,
viên chrc, nguôi lao dng trong vic thrc hin và t giác ngu6i tharn ing,
lang phi; t chirc thanh tra, kirn tra thuâng xuyên, dt xu.t d phát hi@m
nhüng.
- Cong khai nhüng hInh thirc xi:r 19 k9 1ut nghiêm minh dôi lircYngam
nhüng và di vói nguäi lãnh dao don vj nu d xãy ra tham nhüng.

2. Ton ti, 1in ch
- Cong tác cài cách thu tic hành chInh cüa các don vj dã dupc triên khai
thrc hin có hiu uá, song vn con mt s han ch cn khc phic, nhu bnh
nhân kêu ca phàn nan thñ tic BHYT, tinh than thai d ph'tic vii cüa mt so can
b, viên chñc chua lam cho ngu'Oi bnh hài lông.
- Nhân th1rc ciia môt s cp üy, thu tru&ng don vj chua day dü ye cong tác
phOng chng tharn nhüng, lang phi; chua tIch crc chü dng guong mu trong
vic lãnh dao t ch'irc tiiçrc hin td co quan, don vj, do 4y dã d xáy ra khiu
nai t cáo trong ni b mt vài don vj.
III. PHU'ONG HIIONG, KE HOCH CONG TAC PHONG,
CHONG THAM NHUNG 6 THANG CUOI NAM 2019
1. Tang cu'mg cOng tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lu.t ye
phOng chOng tharn nhüng cho can b, cOng chirc, viên chic và ngithi lao dng,
qua do lam mi nguôi hiu rO ni dung Lut phông, chông tham nhüng, gop
phân han che den rnrc thp nht các vii tham nhung xày ra.
2. Tiêp tiic tp trung triCn khai thiic hiçn các giâi pimp phông ngi1a tham
nhüng nhu:
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- Thrc hiên cong khai, rninh bach, dan chü trong hoat dng cüa cc quan,
tip tc rà soát xây drng và hoàn thin b sung các quy ch& quy dnh và thrc
hin các ch d, djnh mrc, tiêu chuân; thay th, sira di, b sung quy ch, quy
djnh không phü hqp vói thrc té.
- Tang crông cãi cách thu tijc hành chInh, day manh áp dçTng cong ngh
thông tin trong hoat dng chi dao, diu hânh và quân 1 cong vic.
3. Thirc hin có hiu qua cong khai dan chü trong tuyn diing, b trI quy
hoach, dào tao, b nhirn, khen thuông; ks" 1ut, gn cOng tác phông chng tham
nhüng vài cong tác thanh tra, kiêm tra, khiu nai, t cáo.
4. Phát dng thi dua thirc hành, tit kirn chng lang phi; khen thithng kjp
thi gl.rang nguô'i tét, vic t& trong du tranh phông chng tham nhUng.
5. Tliirc hin nghiêm các ch d thông tin, báo cáo v cOng tác phông
chng tharn nhung, thrc hành tit kim chng lang phi.

iv. IUEN NGHI DE XUAT
Dê nghj Trung uang, thành ph tang cuông hon nI3a trong vic dâu tranh,
phông nglra các hành vi tharn nhüng; tang cr6ng kim tra trong cong tác phông
chng tham nhflng. Xr 1 nghiêrn các vi sai phm, dam báo dii si'rc ran de
không có vüng cârn./.1 ,
Noi nhân:
- Ban Nôi chinh TU;
- Thanh tra TP;
- Liiu: VT; TCCB
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