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BAO CÁO
Cong tác phông, chng tham nhflng
(Thôi k báo cáo qu 111/2019, 9 tháng 2019)
Thirc hin cong van s 759/TTTP-VP ngày 04/9/2019 cüa Thanh tra thành
phO ye báo cáo kêt qua cong tác phông, chong tham nhüng qu III và 9 thang dâu
näm 2019, S Y tC báo cáo nhu sau:

i. CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG
1. Vic quán trit, tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v PCTN; cong tác
länh duo, chi dio vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye PCTN trong
phim vi trách nhim cüa nganh
Sâ Y t da thu?ng xuyen quán trit, chi do các dan vj thrc hin cong tác
tuyên truyn, ph bin chü truang, chInh sách, pháp 1ut v phOng, chng tham
nhQng cho can bO cOng chirc, viên chi.rc trong các bui hQp triên khai nhirn vi
ngành và các cuc hQp giao ban hang tháng, hang qu cüa Sâ nãm 2019.

Tip tic trin khai K hoach s 33/KH-SYT ngày 12/4/2017 v thirc hành
CHÜ
tit kim, chng lang phi giai doan 2016 - 2020; K hoch s 13/KIT- SYT ngày
3 1/01/2019 v trin khai thirc hin cong tác "phOng, chng tham nhüng, lang phi"
nàm 2019.
(sOy]
Chi dao, dOn d6c các ca quan, don vj thuQc Sâ Y t thrc hin k hoach thirc
hin Lust PCTN, th?c hành tit kim, ch6ng lang phi theo Chuang trInh hành dng
HOH
cüa Uy ban nhân dan thành ph Hãi PhOng. Tng kt rut kinh nghim trong linh
v1rc nay.
Kt hp Cong doàn nganh, tang cuOng truyên truyn, ph bin pháp lust v
phông, chng tham nhung, thirc hành ti& kim, chng lang phi.
2. Kt qua thic hin các bin pháp phông ngfra tham nhflng
Ca quan S Y th và các dan v da và dang thrc hin cci ch nit c1ra trong
giâi quyêt thu tVc hành chinh.
Trin khai djch v11 cong din tcr trong vic giâi quyt thU tic hành chInh.
Nhiu djch viii cong dà duçic trin khai a mUc d 4.
Tt Ca các dan v trong ngành du ap diing khoa h9c cOng ngh, h thông
may vi tjnh, phn mm quãn l van ban hành chinh trong cOng tác quân l và diu
hành hoat dng cUa dcm vj.
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Mt s dan vj lap dt h thong camera giám sat, h thng lay s khám tir
dông dam bão thun tin cho ngui bnh dn lam các thu tiic khám, chüa bnh.
Thanh toán krang, cong tác phi cho can b nhân viên trong ngành qua the
ATM.
COng khai, minh bach trong mua sam tài san cOng, xay drng ca ban, quãn l
tãi chInh và sir diing ngân sách nhà flUOC, Cong táC t chüc can b
D dOn dc các dan vi; trong ngãnh thirc hin nghiêm tüc vic cong khai,
minh bach trong hoat dng cüa dan vj.
Thrc hin dau th.0 tp trung theo quy djnh cUa Trung uang và thành ph&
Thirc hin cOng khai tiêu chuan chirc danh lanh dao tai tAt cã các dan vi;
trong ngành.
Xây drng và thrc hin các ch d, di;nh mirc, tiêu chuân theo dung quy djnh
cüa nhà nuâc tai tat ca CáC dan vi trong ngành.
Si Y th xdy dirng Quy ch chi tiéu ni b ca quan van phông S0, dam bão
cOng khai, minh bach, dan chü và quyn li hçp pháp cüa can bO cong chirc.
100% các dan vi; y t trong ngành da xây drng djnh mirc tiêu chuan, Quy
ch Chi tiêu ni b.
100% can b thuOc din phãi kê khai di thrc hin dung quy djnh v kê khai
minh bach tãi san vã thu nhp.
Các dan vi; d xay dmg Va thrc hin nghiêm tic quy tac ung xir cUa can b
cOng chi'rc, viên chcrc; quy tac 1mg xlr cüa can b nhân viên y th vOi ngui bnh.
Thirc hin dM mâi phong cách, thai d phiic viii ngithi bnh dung theo cam kt
giüa lãnh dao các bnh vin vâi Giám dc S Y th v vic "D& mâi phong cách, thai
d phc v cüa can bQ y t huong tOi sr hài lông cüa ngumi bnh".
3. Cong tác phát hin, xfr 1 tham nhung
S v vic ty phát hin tham nhUng trong ni b: Không.
S cuc thanh tra, kim tra d tin hành:
S cuc: 01 cutc thanh tra.
vii vic/di tuçYng phãt hin có dau hiu tham nhüng: Không.
vi vic/di tuçing tham nhting duçmc xlr l: Không.
(tircrng tc so' liii cling k5 nám tricO'c,).
4. Kh qua thrc Iiin Chin hrqc quc gia PCTN dn näm 2020 và K
hoch thirc thi Cong tthc Lien hqp qu& v ch6ng tham nhung
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Trong k' báo cáo, ngnh Y t dã hon thành tht vic trin khai thirc hin cong tac
phOng, c1ing tharn nhüng theo chi dao cüa UBND thành ph& math tra thânh ph, BO Y
té.
5. Phát huy vai trô cüa xa hi, hqp tác quc t v PCTN
Co sir phi hcip, tham gia cüa các t chirc chInh trj - xã hi, cac t chüc,
doàn th, các cci quan báo chi, ngôn 1un tham gia phOng chng tham nhüng; cO sr
phi hçip twlng di chat ch trong vic trao di thông tin lien quan dn cong tác
phát hin, xir 1 phông chng tham nhung.
II. DANH GIA T!NH HINH THAM NHUNG, CONG TAC PCTN VA
DV BAO TINIE HINH
1. Dánli giá, diy báo tInh hlnh tham nhung
Trong k' báo cáo chua phát hin hành vi tham nhüng. Tuy nhiên trong diu
kin hin nay rt Co th xây ra tinh trang tham nhüng trong ngành, do vy ngành Y
té luOn chü trçng cong tác ph bin, tuyên truyn giáo dijc pháp lut phông, chng
tharn nhung cho can b cong chrc, vien chi'rc toàn nganh.
2. Dánh giá cong tác PCTN
Ngãnh Y té da hoàn thânh t& vic trin khai thijc hin cong tác phOng, chng tharn
nhng theo chi dto cüa UBND thãnh ph, Thanh tra thành pM, B Y th.
Tang cu?ng các bin pháp phèng ngüa tham nhüng, dy mnh cái each thu
tuc hành chinh; nâng cao chat lung hiu qua trong vic nm bat tinh hInh, phát
hin tham nhung, tp trung vào các lTnh vrc cO nguy ci tham nhüng cao nhu: quán
l ngân sách, cap giay phép, thirc thi cOng vi; quãn 15' dir an, mua sam tài san, sü
diring v6n.
Tang cung kirn tra trách thim thu truong trong cOng tác tir thanh tra,
kim tra, giãi quyt khiu nai, t cáo và phông, cMng tham nhüng, nâng cao trách
thim ngisô'i dung du khi d dmi vi xay ra tiêu crc tham nhung.
ifi. PIIU'ONG IITh1NG, CAC NHIM VJ TRQNG TAM
Tip tiic trin khai K hoach sé 33/Kfl-SYT ngày 12/4/2017 v thirc hành
tit kim, ch6ng lãing phi giai dotn 2016 - 2020; K hoach s 13/KH- SYT ngày
31/01/2019 v trin khai thirc hin cong tác "phOng, cMng tham nhung, lang phi"
nàm 2019.
Chi dio, don d& các cc quan, don vj thuc Si Y t thrc hin k hoach tic
hin Lust PCTN, thirc hành tit kim, cMng lang phi theo Chuong trInh hành dng
cüa Uy ban nhân dan thành pM Hâi PhOng. Tng k& rUt kinh nghim trong linh
virc nay.
ThuO'ng xuyên quán triet, chi dao các don vj thiic hin cOng tác tuyên
truyn, ph bin chU tnrnng, chInh sách, pháp lut ye phông, ch6ng tham nhUng.
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Kt hcip Cong doàn ngành, tang cung truyên truyên, phO biên pháp 1ut
phOng, chng tham nhUng, thirc hành ti& kim, chng 1ng phi.

ye

IV. KIEN NGH!, BE XUAT
D nghj Thanh tra thành ph cái cách ch d báo cáo.!.

Noi nhçin:
- Thanh tra TP;
- Luu: VT, 'Ffra.

Phim Thu Xanh
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Biêu s 3a

UBND THANB PHO HAT PHONG

SOYTE
THÔNG ICE SO LIJU CHU YEU yE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NIIUNG

.33

(Kern theo Báo cáo s

ngày 40 tháng 9 nárn 2019 cia S& Y té')
SOLI1U

MS

NQI DUNG

DV TINH
Quy 111/2019

9 tháng/2019

So van bàn ban hành rnâi d thizc hiên Luât PCTN và các van bàn
Vanban
hucing dan th hanh Lut PCTN

0

0

SO van bàn ducic sra dOi, bO sung dO thuc hiên Luât PCTN va các
Vanban
,
•
,
van ban huong dan thi hanh

0

0

0

0

0

0

0

0

Van bàn

0

0

9

So van ban ye che d9, dinh muc, ticu chuan da ducic sira doi, bo
Vänban
sung cho phu hcip

0

0

10

SO cuc kiOm tra vic thirc hin càc quy dlnh vO chO d, djnh mirc,
tiêu chuan

Cuôc

0

0

Vu

0

0

vO chO dO, djnh mi'rc, Nginôi

0

0

0

0

Nguai

0

0

T• '
dong

0

0

CHfNH SACH, PHAP LU4T

2

TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DVC PHAP LU4J VE
PCTN

sO luçit can b, cong chtrc, viên chrc, nhân dan tham gia càc lap tp Lucit
hun, quán trit pháp lut vO PCTN
ngu1i
SOkp tuyên truyOn, quán trit pháp lut vO phông, chOng tham
nhung ducic to chuc
SO luçing dOu sách, tài
dine xuat bàn

lieu vO phàp lut phông, chOng tham nhOng Tài lieu

TH1JC H11N CAC BIfN PHAP PHONG NGUA THAM
NHUNG
Cong kiwi, ,ninh bich trong i:ozl d(3ng cáa at quan, Et chác, do',:
vj (g91 chung là Ito',: vj)
6

S Ca quan, tO chi'nc, don vj dircic kiOrn tra vic tliijc hin các quy CQ, TC,
DV
dnh ye cong khai, minh bach
co quan, tO chcrc, don vi bj phàt hin có vi pham quy djnh
cong khai, minh bach hoat dng

vO CQ, TC,
DV

Xây dyng và Ei:yc /:in các ch d, djni: ,nác, lieu chun
8

SO van bàn V0 chO d, dnh mOc, tiêu chuOn dà dircnc ban hành mci
A

•

SO vi vi pham các quy dinh
phàt hin và xfr l

,

•

•

A

vO chO dO, djnh mac, tiêu chuOn dã dircrc

12

SO ngui bj phàt hin dã vi pham các quy djnh
tiêu chuan

13

SO ngi.rôi vi pham các quy djnh
bjxalk'lut

vO chO dO, djnh minc, tiêu chuOn dà Nguai

SO ngin1i vi pham các quy djnh
bj xü l hinh sin

vO chO dQ, djnh mrc, tiêu chuOn dã

TOng giá trj các vi phm vO chO dO, djnh rni'rc, tiêu chuOn duçrc kiOn
15 nghj thu h0i và b01 thu&ng (nCu là ngoi t, tài san thi quy dOi thành
tien)

1

16

Tnggiá trj vi phm eh d, djnh mi.'rc, tiêu chun dã duçic thu hi
va boi thuong

17 So ngtthi dA np li qua tng cho don vj
18

Giá trj qua tng dã dugc np Iai (Nu là ngoi t, tài san thi quy dOi
thành tin)

Triu
dong

0

0

Nguäi

0

0

Trieu
dông

0

0

T/njc i:i,: quy tc áng xá, chuyln i!61 vj he cong tdc cáa can b, cong
c/nc, viên cháv
19

SO co quan, tO chcrc, don vj dä dirçic kini tra vic thirc hin quy tc CQ, TC,
crng xcr ctia can b, cong chtrc
DV

0

0

20

SO can bô, cong chCrc, viên chCrc vi phrn quy tc rng xcr, quy tOe
Ngithi
do due nghe nghiçp da b1 xu ly

0

0

21

SO can bi, cong chCrc, viên chire duccc chuyOn dOi vl tn cOng táe
Ngtthi
nhOm phOng ngira tham nhOng

0

0

Thrc i:i,: cdc quy it/nh ye mini: bzch hal sOn, thu ni:Ip
22 SO ngui duqc xác minh vic kê khai tài san, thu nhp

Ngtthi

0

0

23 sO ngtthi bj k& lun kê khai không trung thire

Ngtthi

0

0

Trách n/:4€m cña ng:r?ii dOug it/lu các c0 quan, 10 chOc, don v/ khi
ikxOy ra 1/:am ni:üng
24

SO ngtthi dung d.0 bj k& Iun là thiu trOch nhim dO xày ra hành W
tham nhOng

Ngtthi

0

0

25

SO ngi.thi dang dAu dà bj xcr l hinh sir do thiOu trách nhim dO X)'
Ngtthi
ra hành vi tham nhUng

0

0

26

SO nguôi dCrng dOu bj xr l
tham nhUng

0

0

0

0

100%

100%

Vi,i

0

0

Ngtthi

0

0

Vi

0

0

Ngui

0

0

Dan

0

0

Dan

0

0

Vu

0

0

Ngi.thi

0

0

k' lut do thiOu trách nhim dO xàY ra

Ngui

Cal cdch han/i chInh, ddi mOi cong ngh quO?: /j và pi:wong thO'c
1/ian/i loan
27 sO co quan, tO chirc dã áp diing ISO trong quàn ly hành chInh
28

CQ,TC,

T5' l co quan, tO ch/rc dä chi trã lucing qua tài khoãn trên tong S0 CO
quan, don v trite thuçc
PHAT HIN CAC VI,J VIC THAM NHUNG

Qua vic tr I&m Ira n5i b3
29 50 v tham nhOng dã duc phát hin qua vic tr kiOm tra nOi b
30

sO dOl tuçrng cO hành vi tham nhOng duçic phát hin qua viec tit
kiOm tra ni bô
Qua hoçzt d1 ng Ihanh Ira

31 50 vii tham nhOng duçie phát hin qua cOng tác thanh tra
32

sO dOi tuçrng eO hành vi tham nhOng b phát hin qua cOng tác thanh
tra

Qua cong hOc giOi quyEt khilu nzi, t cáo
O don tO cáo V0 tham nhüng thuc thOrn quyOn giái quyêt cCia CaC
Co quan, to chcrc

34 sO don tO cáo v0 tham nhOng dâ duc giái quyOt
SO vçi tham nhung dugc phat hin thông qua giái quytt kbiOu ni, tO
cao
36 50 dOl ttng cO hánh vi tham nhUng bj phát hin qua giái quyOt
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khiu ni, tO cáo
Qua diiu Ira t3i phçvn

56 vi an tham nhing (thuOc pham vi quán l) da drçic cci quan chcrc
nàng kh&i to
38

SO dOi tucing tham nhung (thuOc phm vi quán 1) dã bj cci quan
chüc nàng kh&i to

Vu

0

0

Ngi

0

0

V

0

0

0

0

XU' LY cAc HANFI VI THAM NHUNG
SO vi an thani nhüng dä dua ra xét xr (dja phucrng thOng kô k& qua
39 xét xir so thm càa tãa an; b, ngành thOng kê theo kOt qua xét xr so
thâni dOi vii các vii an xây ra (trong pIim vi quãn l trrc tip)

sO dOi tucrng bj kOt an tham nhUng (dja phucing thOng ké kOt qua xé
40 xi so thm ciia tôa an; bi, ngành thOng kê theo kt qua xét xfr so Ngthi
thrn dOl vâi cac vv an xày ra trong phm vi quán 1 trçrc tip)
41

Trongdó:
± So doi ti.rçing phm tçi thani nhung it nghiem trçng;

Ngi.thi

0

0

42

+ sO dOl tuçlng pham ti tham nhUng nghiêm tr9ng;

Ngixii

0

0

43 + SO d6i tuçlng phm ti tham nhiing rt nghiêm trong;

Ngui

0

0

44 + SO dOI tuclng phin ti tham nhflng dc bit nghiêm trçng

Ngthi

0

0

Vii

0

0

Ngui

0

0

Vu

0

0

Ngithi

0

0

Triu
dông

0

0

m2

0

0

Triu
dOng

0

0

m2

0

0

Triu
dOng

0

0

m2

0

0

45

sO vii vic tham nhüng da &rc th I hành chInh

46

so can b, cong clic, vián chfrc bj xtr I k' Iuât hành cbInh v hành
vi tham nhing

sO vi vic tham nhOng da ducic phát hin, clang dircic xem xét de Xii
I' (chira có k& qua xi l)
48

so d61 tuçlng tham nhUng dã ducic phát hin, clang thrçic xem xét d
xcr I (chua có ket qua xi I)
Ta! san bj (ham nl:âng, gay thit!t hii do (ham izhüng dã phdt hin
dicrc
+ Bang lien ('lin Vie! Nam + ngoai é, tài san khác dztctc quy ddi ra
lien Vie! Na,n,)

50 -l-Däldai
Tài san (ham nl:ung, gay tI:i( /:ii do (ham nhflng dd dwYc thu
ho!, ho! thuling
+ Bang lin (tin Vi1 Nam + ngoai é, tài san khác diicrc quy di ra
lien Vit Nam)
52 +Dtdaj
Tài san (ham izhüng, gay Ihi( hid do than, n/tang không (hey (flu
Jzôi, khácphyc dwilc
+ Bang lin ('tin Vit Nan, + ngoqi té, lài sOn khác dtsc quy di ra
lien Vi( Nam,)
54 +Dá(a'ai
Báo vç ngu'à'i t6 cdo, phd! hin (ham nhfing
55

50 ngui tO cáo hânh vi tham nhUng dã bj trá thu

Ngui

0

0

56

sO ngui tO cáo hành vi tham nhQng dã duçic khen, thiring, trong do Nguii

0

0

+ Tng Bang khen cOa ThO ti.thng Chinh phü
+ Tng B&ng khen ctia B, ngành, dja phircing
± Tng Giy khen
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58

60

S ngithi bj tm dInh chi cong tàc, tarn chuyn vj tn cOng tác khác
NguOi
do vi phm pháp Iut lien quan dn tham nhüng

0

0

s nguäi bj tm dinh chi cOng tác, tm chuyn vi tn cong tOe sau dO
NgLthi
duc kt lun là có hành vi tham nhüng

0

0

So don yOu cu Co quan nhà nuóc giOi trInh theo quy djnh cOa Nghj
dinh 90/2013/ND-CP

Don

0

0

So don yOu cu giài trinh dO diu kin d co quan nhà nuâc giài
trinh

D

0

0

Dan

0

0

61 SO don yOu eOu dO duçic giOi trinh
Hái Phdng, ngày

tháng 9 nám 2019
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