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BAO CÁO
Cong tác phông, chng tham nhflng qu I nIm 2019
(TInh tu ngày 10/12/2018 dn ngãy 08/3/2019)
I. KET QUA CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG
1. Vic quán trit, tuyên truyn, ph bién chü truo'ng, chInh sách, pháp hat
ye phông, chng tham nFiiing; cong tác Iành dio, chi do vic thuc hin các quy dih
cüa pháp Iuât v phông, chông thain nhung trong phim vi trãch nhim cüa 1,
ngành, sija phirung
Sâ Y th dä thiRng xuyên quán trit, chi dto các dan vj thrc hincông tác
tuyên truyên, phô biên chü truang, chInh sách, pháp 1ut ye phông, chông th m
nhüng cho can b cong chüc, viên chi:rc trong các buôi hçp triên khai nhim ii
ngành và các cuc h9p giao ban tong kêt hang tháng cüa S& näm 2019.
Tip tc trin khai K hotch s 33/KH-SYT ngày 12/4/2017 v thirc hàih
tiêt kim, chông lang phi giai doan 2016 - 2020; Kê hoach so 1O/KH-SYT ngà
17/01/2018 ye triên khai thrc hin dôi vói cOng tác phông, chông tham nhü
lang phi näm 2018.
Chi dao, dOn dc các ca quan, dan vj thuc Sâ Y t thirc hin k hoach th
hành tiêt kim, chOng lang phi theo Chuang trInh hãnh dng cña Uy ban nhân d
thành phô Hái Phông. Tong kêt r11t kinh nghim trong linh vijc nay.
2. Kt qua thrc hin các bin pháp phông ngà'a tham nhuing
a) Vic thrc hin các quy djnh v cong khai, minh bach trong boat dng cüa
các co quail, tO chrc, dan vj:
Dã don dc các dan vi trong ngành thirc hin nghiêm tiic vic cOng khai,
minh bach trong boat dng cüa dan vj.
b) Vic xây dirng, ban hành và thiic hin các ch d, dinh müc, tiêu chun:
Sâ Y t xay drng Quy ch chi tiêu ni b co quan vin phông So, dam báo
cOng khai, minh bach, dan chü và quyên igi hgp pháp cOa can b cong churc.
100% các dan vi y t trong ngành dä xây dimg djnh müc tiêu chun, Quy
chê Chi tiêu nOi bô.
c) Vic can b, cOng chOc, viCn chOc np 'a qua tng:
Chua phát hin vic tang qua sai quy djnh.
d) Vic xây dijng, thirc hin quy tAc ng xCr cfa can b, cOng chOc, viên cht'rc:
Các don vj dã xây dirng và thirc hin nghiêm tñc quy tc Ong xO cüa can b
cOng chrc, viên chOc; quy tàc 1rng xir cUa can b nhân viên yt vOi nguOi bnh.
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Thrc hin di mcci phong each, thai d phic vi nguôi bnh dung theo cam kêt
giüa länh do the bnh vin vói Giám doe Sâ Y tê ye vic "Dôi mi phong each, thai
d phic vi cüa can b ytê huàng tâi sr hài lông ci1a ngu?i bnh".
Vic chuyn d& v trI cong tác cüa can b, cong chüc, viên chuc nhm
d)
phông ngira than nhüng:
Không
Vic thrc hin các quy djnh v minh bach tài san và thu nhp:
e)
100% can b thuc din phài kê khai âã thc hin dung quy dtnh v kê khai
minh beh tài san và thu nh.p.
1) Vic xem xét, xir 1' trách nhim cña ngui dirng d.0 cci quan, t chrc,
dan vi khi d xày ra hành vi tham nhüng trong Co quan, to chüc, dan vi do mInh
quàn l, phii trách:
Chua phát hin hành vi tham nhting trong ngành.
g) Vic thirc hin cài each hành chInh:
và dang thirc hin ca ch mt cra trong
Co quan S Y t và the dan vi, dã
giài quyêt thu tVc hành chInh.
vi cong din tcr trong vic tip nhn h so, trà kt qua cp
Trin khai dch
Giây phép hot dng khám, chüa bnh và chirng chi hành nghê.
h) Vic tang cutYng áp ding khoa h9c, cong ngh trong quàn l, diu hành
hot dng cüa co quan, to chirc, dan vj:
Tt cà the don vj trong ngành du áp ding khoa bce cong ngh, h thMg
may vi tInh, may fax, phân mêm quàn I' van bàn hành chInh trong cong tác quàn
1' và diêu hành hott dng cüa dan vi.
Mt s dan vj 1tp dt h thng camera giám sat, h thng I.y s khám tr
dng dam bào thun tin cho ngui bnh den lam các thu tic khám, cha bnh.
i) Vice di m1i phuang thuc thanh toán, trà Iucmg qua tài khoãn:
Thanh toán luang, cong tác phi cho can b nhân viên trong ngành qua the
ATM.
3. Kt qua phát hin, xtr 1 tham nhüng
Chua phát hin hành vi tham nhüng.
Kt qua thrc hin Chin hrçc quc gia phông, ching tham nhüng dn
4.
nám 2020 và K hoch thirc thi Cong tró'c Lien hqp quc v chng tham nhüng
Thirc hin theo chi do cüa thành ph và B Y t.
xã hQi, h9'p tác quc t v phông, chng tham nhüng
5. Phát huy val trô cüa
K& hçp Cong doàn ngãnh, tang ci.thng truyên truyn, ph bin pháp Iut v
phông, chông tham nhüng, thirc hành tiêt kim, chOng lang phi.
II. DANH GIA T!NII I1NH TIIAM NHUNG, CONG TAC PHONG CHONG
THAM NIIUNG vA DII BAO T!NH HNH
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1. Dánh giá tInh hInh tham nhüng
Trong k' báo cáo chua phát hin hành vi tham nhUng. Tuy nhiên trong diu
kin hin nay rat cô th xãy ra tInh trng tham nhüng trong ngành, do vy ngành Y
tê luôn chii trçzig cong tác phô biên, tuyên truyên giáo diic pháp 1ut phông, chông
tham nhUng cho can b cong chi.rc, viên chi:rc toàn ngành.
2. Dánh giá cong tác phông, chng tham nhüng
Ngành y t dã trin khai, ph bin, tuyên truyn giáo dc pháp 1ut phông,
chông tham nhüng tii toàn the can b, cong chüc, viên chüc; dã thixng xuyên
quán trit trong các hi nghj, hçp giao ban hang tháng, hang qu; dông th?yi xây
dçrng kê hoach kiêm tra lông ghép djnh kS' 6 tháng dâu näm và cuôi näm trong các
dqt kim tra bnh vin! Trung tam Y té hang näm. VI 4y dã gop phân ngän ngira
hành vi tham nhQng.
Trong k' báo cáo, ngành Y t dã hoãn thnh t& cOng tác phông, chng tham nhing.
III. PHU'€NG HIXNG NHIM VIJ CUA CONG TAC PflONG, CHONG TH/M
NHUNG QU' II NAM 2019
1. Barn sat yêu cu cüa Ban Ni chInh Thành üy và Thanh tra thành ph, d
lãnh dao, chi dao cong tác phOng, chông tham nhüng, trong do chü tr9ng kim tra
trách nhim thu trthng trong cong tác t,r thanh tra, kiêm tra, giái quyêt khiu nai,
to cáo và phOng, chông tham nhüng, nâng cao trách nhim ngithi dung dâu khi dê
don vj xáy ra tiêu c1rc tharn nhüng.
2. Tang cug các bin phap phông ngua tham nhüng, dy manh câi
thu tiic hành chInh; nâng cao chat 1ung hiu qua trong vic nàrn bat tInh hIc)
phát hin tham nhüng, tp trung vào các lTnh vrc có nguy co tham nhQng cao nhu;'/1
/
quãn 1 ngân sách, cap giây phép, thrc thi cong vi,i; quãn 1 dir an, mua sam tài si:r ding vOn.
3. Tin hành trin khai k hoach cOng tác phOng, cMng tham nhüng näm
2019.
IV. MEN NGH! vA BE XUAT
Sâ Y t d xu.t Thanh tra thành ph mi 1p tp hu.n, huung dn v ng1iip
v11 thanh tra, kiêm tra cong tác phOng, chOng tham nhüng.
Kinh d nghj cor quan tham mmi cho UBND thành phô nghiên cuu vic giám
so h.rçng báo cáo khi có sir trüng l.p ye ni dung và thii k báo cáo.
Sâ Y t Hái Phông trân tr9ng báo cáo.!.
Noi nhân:
- Thanh tra TP;
- Luu: VT, TTra.
Ký bởi: Sở Y tế
Email: soyte@haiphong.gov.vn
Cơ quan: , Ủy ban Nhân dân
thành phố Hải Phòng
Thời gian ký: 11.03.2019 Pham
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Thu Xanh

UBND THANFI PHO I-LkI PHONG

Bius63a

SYTE
KET QUA CHU vEu YE CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG
QU'Y INAM 2019
(BC quj5 I Sá lieu tmnh tz't ngày 10/12/2018 dé'n ngày 08/3/2019)

MS

NQI DUNG

DV TINH

SOLIU
Quy I Nm 2019

CHINH SAd, PHAP LUAT
1

So van bàn ban hành mOi d thrc hin Lut PCTN và các van bàn huàng dn
Van bàn
thi hành Luât PCTN

0

2

SO van bàn duc si.ra d61, bO sung d thiic hin Lust PCTN và các van bàn
Van bàn
huàng dn thi hanh

0

TUYEN TRUYEN, PHO BIEN, GIAO DI,JC PHAP LUiT yE PCTN
SO hicit can bO, cong chc, viên chic, nhân dan tham gia các
quán trit phàp luât ye PCTN

lop tp hUafl,L

ng

SO lap tuyên truyOn, quán trit phàp luât v phOng, chOng tham nhflng &ric

0

tO chrc
SOlirqng du sách, tài 1iu

vO pháp 1ut phông, chOng tham nhflng duc xuat

0

Tài 1iu

sÔy

0
(

THVC HIN CAC BIN PHAP PHONG NGUA THAM NHUNG

o

cong khai, mini, bzcIi trong Izoz d5ng cáa co quan, 16 clu-c, do?: vi (gi
chung là don vj)
6

sO c quan, tO chic, don vj diicic kim tra vic thc hin các quy dinh V0 CQ, TC,
cong khai, minh bach

DV

SO Co quan, tO chüc, don vj bj phát hin cO vi pham quy djnh V0 cOng khai, CQ, TC,
minhbachhoatdOng
DV

0
0

Xây dyizg và 1hrc hit,: cdc chI d, djnh mfrc, lieu chu6,,
8

sO vAn bàn v0 chO d, djnh müc, tiêu chun dA duvc ban hAnh mài
SO van bàn
hcip

10

vO cu0 d, djnh mic, tiêu chun dA duqc süa d6i, bO sung cho ph

sO cuOc kiOm tra viêc thrc hiên các quy dlnh V0 chO d, djnh mac, tiOu chuOn
SO viii vi pham các quy dinh
vaxcrI

vO chO d, djnh mic, tiêu chun dA ducic phát hin

VAn bàn

0

VAn bàn

0

Cuc

0

1,1

0

12

SO ngu&i bj phat hin dA vi pham các quy dlnh vO chO d, dinh mic, tiêu
chuan

13

SO ngi.rxi vi phm càc quy djnh
k'1ut

14

SO ngtrôi vi pham các quy djnh vO chO d, djnh rnüc, tiêu chun da bi
hlnh su

15

TOng gia trj các vi pham V0 chO dO, dnh mirc, tiêu chun di.rcic kiOn nghj thu
Tricuuong
hOi và boi tlwng (neu là ngoi tç, tài san thi quy doi thành tien)

0

16 TOng giá fri vi pham chO dO, dnh mirc, tiêu chun dA ducic thu hOi và bOi Triu dOng

0

Ngi

0

vO chO dO, dinh müc, tiOu chun da bj XkX 1Y
Ngi.r&i

0

XI! 1)'

Ngi.thi

0

humg

0

Ngui

17 S ngu1i d np li qua tng cho don vi
tãi san thi quy d6i than Triu dong
iá trj qua tng d duçic np 1i (Nk là ngoi t,
18

0

iên)

vj fri cong ldc cila can b3, cOng c/sac,
TI:yc h4n quy tc ung xfr, chuyln doi
viên chwc
CQ, TC,
chirc, don vj dà &rqc kim tra vic thrc hin quy tc rng x'
S co quan, th
DV
19 ña can bQ, cong chxc
Nguii
S6 can bQ, cong chxc, viên chirc vi pham quy t&c ring xCi, quy t&c do dr
20 ghê nghip d bj xr I'

s6 can b, cong chic, viên chirc duçic chuyên dM vj tn cong tác nhm phOn

21

0
0

Ngithi

0

Ngtrii

0

Nguii

0

Ngu1i

0

gina tham nhüng
Th(ic hin cdc quy djn!s vl mini: bqch lài san, thu ni:Ip
nguii duqc xác minh vic ké khai tài san, thu nhp

22 S6
23 S ngii bj kt lun kê khai không trung thrc

qua?l, t cI:src, do'n v/ khi al xd
Trách nhiem cüa nguO'i dáng dâu cdc co
a thain nhang
nguñ dOng du b kt 1un là thiu trách nhim d xày ra hành vi tham

só

24

Ung
ngu&i dimg du d bj xü l hInh sir do thiu trách nhim d xày ra hành vi Ngu?Yi
S6
25 ham nhüng
S nguii dirng du bj xCr l' k' lut do thi&t trách nhim d xay ra tham Ngui
26
ung
thanh
mel cong ngh quàn Ij và phwong th&c
Cal cdch han!: chinh, &i
oan
CQ,TC,
DV
27 S co quan, t6 chrc dà áp dung ISO trong quán l hành chinh
' l cci quan, t6 chnc d chi trà luong qua tài khoán trén tang
28

so co quan,

0
0

0

%

100%

V

0

an v truc thuc
HAT HIJN CAC VlJ VIC THAM NHUNC
Qua vic ty kilin Ira n5i b
SO v' tham nhUng d &rçfc phát hin qua vic tr kim tra nQi bQ
SO dOi tuqng cO hành vi tham nhüng duqc phát hin qua vic tr kim tra ni

30

32

0

Vu

0

Ngu1i

0

Dan

0

Dan

0

Vu

0

Nguii

0

so
I ua

31

Nguii

I:oit dç5ng than!: Ira

SO vi tham nhüng duqc phát hin qua cong tác thanh ti-a

sO dOi tuçmg có hành vi tham nhüng b phát hin qua cong tác thanh ti-a
Qua cOng Iác giOi quyit khilu ncli, 14 cáo
SO don tO cáo v tham nhüng thuc thm quyn giãi quyt cOa cAc co quan,

33

o chuc

giai quyét
34 0 dan tO cáo v tham nhUng d duçic
35 SO vi tham nhüng duçic phát hin thông qua giài quyêt khiêu ni, tO cáo
SO d6i tuqng có hành vi tham nhUng bj phát hin qua giài quyêt khiêu
36

áo
Qua dilu Ira t5i phxm

2

s6 viii an tham nhüng (thuc pham vi quán 1) d &rcic co quan chirc näng

Vu

0

Ngui

0

So vi an tham nhüng d diia ra xét xü (dja phuong thOng kê kt quáxét xi so
39 thm cüa tôa an; b, ngánh thOng ké theo két qua xét xir so thm dôi vOi các
vi an xáy ra (trong pham vi quãn 132 trrc tip)

Vi

0

sO d6i t1ng bi kt an tham nhQng (dia phucing thOng kê kt qua xt xr so
40 thm cüa tôa an; b, ngânh thOng ké theo kt qua xét xcr so thni dôi vai các
v%1 an xày ra trong phm vi quãn 132 trirc tip)

Ngui

0

Ngizxi

0

42 + SO d6i tucing phm tOi tham nhüng nghim tr9ng;

Ngtthi

0

43 + SO dOi tucmg phm tOi tham nhüng r& nghiêm tr9ng;

Ngii

0

44 + SO dOi tlicin phm tOi tham nhiing dc bit nghiêm trQng

Ngtthi

0

Vu

0

Ngui

0

vic tham nhng cia di.r ic phat hin, dang duçc xern xét d xü 132 (chLra
có ket qua xtr ly)

Vu

0

sO d6i tuvng tham nhting cia duçic phát hin, clang thrçic xem xét d xir 132
(chLra có k& qua xt 132)

Ngi.thi

0

38

S6 di tixçrng tham nhüng (thutc phm vi quán 1) d bj co quan chic nâng
khâi tó
Xli LY CAC HANH VI THAM NHUNG

41

TrongdO:
± SO dOi tixcing phm tOi tham nhüng It nghiêm trçng;

45

sO v

46

SO can b, cong chic, viên chi:rc bj th 132 k32 1ut hãrih chinh v hành vi tham
nhflng

47
48

vic thain nhüng cia &rcic xCr 132 hành chInh

sO v

Tài san 14 (ham nhilng, gay thiI hçzi do than, nhilng dâphdt h&n dwçlc
+ Bcng tin (tzn Vit Nam + ngoci Se, tài san khác dtrcrc quy di ra tin Vi
rriu dOng
Nam,)
50 +taj

m2

0
0

Ta! san than: n/tang, gay !Jzit hgi do than, n/:flng dd dwic thu hi, bi
thwôl:g
51

+ Bang tin (tin Vit Nam + ngo cii Se, tài san khác du-ctc quy ddi ra tin Vit
Triu dOng
Nam,)

52 +Ddtdaj

in2

Ta! san (ham n/tang, gay thit hii do lha,n nh:üng không th/ thu hôi, khác
dirp'c
____huc
±Bang tin (tin Vit Nam + ngoai t, àî san khác dwc,c quy di ra 1in
V!éSTriu
54 +Lldtdaj

dOng

0
0

0

m2

0

Ng.thi

0

NgLri

0

Ng

0

Bào v ngwài to cdo, phdt !i4n Sham ;:hang
55 SO ngiri tO cá) hành vi tham nhflng dä bj trâ thu
56

sO ngisi tO cáo hành vi tham nhüng cia duc khen, thtrâng, trong dO
+ Thng Bang khen cüa ThU t116ng Chinh phU
+ Tng Bang khen cUa B, nganh, dja phrong
+ Tang Giy khen

sO

ngLr1i bi tam dunh chi cong tác, t?m chuyén vj tn cong tác khác do vi
pham pháp 1ut lien quan den tharn nhüng

3

S ngtthi bj tm dlnh chi cong tác, tm chuyên vtri cong tác sau dO duc kê
1un là cO hành vi tham nhüng
S dcm yu cu ca quan nhà nuOc giài trinh theo quy djnh cOa Nghi djnh
O/20131N0CP
quan nhà nuOc giài trinh
&m yêu cu gi(ti trinh dü diu kin d Co
So don yu c&u d ducic giãi trinh
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UBND THANH PHO HAT PHONG

SYTE

DANH SACH CAC VJ THAM NHUNG DUC PHAT HIN TRONG K'
'Sd lieu tInh ti- ngày 1 0/12/2018 dIn ngày 08/3/20]9)
Trong kS' bão cáo chua phát hiên vii vic tham nhUng.
TT

Ten viii
0

Ten c0 quail, to chó'c, don v Co quan thçi 1, giãi quyêt vçi vic
xäy ra sir viêc
0

TOm tat ni dung vi vic
0

0

Hái Phôn:, ngày

tháng närn 2019
Doc

Pham Thu Xanh

