
UBND THANH PHO HAT PHONG CONG bA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
sO Y TE Doe 1p -  T' do - Hnh phtIc  

HáiPhdng, ngày 08 thángnám 2018 

BAO CÁO 
Tang kt cong tác phông, chông tham nhflng näm 2018, 

phuo'ng hu*ng, k hoch cong tác nàm 2019 

Thc hin Cong van s 31-CV/BNCTU ngày 12 tháng 9 nam 2013 cüa 
Ban Nti chInh Thành ñy Hái Phông, ye vic quy djnh báo cáo kêt qua cong tác 
phông tham nhüng, S Y tê báo cáo tong kêt cong tác phông, chong tham 
nhung näm 2018 vaphuo'ng hu'O'ng, kê hoach cong tác nãm 2019 nlnr sau: 

I. KET QUA THUC H1N CONG TAC PHONG, CHONG THAM 
NHUNG NAM 2018 

1. Cong tác chi do 
- Ban hành K hoch s 10/KH-SYT ngày 17 thang 01 nàm 2018 chi dao 

cac ca quan, dan v to chi'rc thrc hin có hiu qua cong tác phOng chông tham 
nhung; ban hành Quyet dinh kin toàn Ban chi dto phOng chông tharn nhüng 
cüa các cap quán l'; xay dng chuang trInh cong tác cüa ban chi dao,  phân cong 
trách nhiêm cüa cac thành vien. 

- Thc hiên K hoach sê' 148/KH-UBND ngày 11/6/20 18 cüa Uy ban 
nhan dan thành phô Hái Phong vO viêc Thirc hin Chu'ong trInh hành dng cüa 
ChInh phü thirc hiên cong tác phông, chong tham nliüng den nàm 2020, S Y tê 
ban hành Kê hoch so 65/KH/SYT ngày 26 tháng 6 nàm 2018. Chi dao  các dan 
vi nâng cao vai trO, trách nhiëm cüa can b, cong chc, viên chüc, nhât là nguôi 
dung dau ca quan, tO chüc, don v, tiêp tiic thrc hin tot cong tác tuyën truyên, 
to chiirc quán triêt sau rOng và thu'c hin nghiem tñc the Nghj quyêt, Kêt lun, 
Quyet dnh, Quy djnh... cña Trung uo'ng, Thành üy và Uy ban nhân dan thành 
phô ye phOng, chong tham nhflng nhu: Nghi. quyêt Trung irnng 3 (khóa X), Kt 
lun sO 21-KL/TW ngay 25 tháng 5 nãm 2012 cüa Ban Chap hành Trung uong 
(khóa XI), Kêt lun sO 10-KL/TW ngày 26 thang 12 nàm 2016 cña Bô ChInh tn; 
Quy dnh sO 65-QD/TW ngày 03 thang 02 näm 2017 cüa BanBI thu Trung 
uang Dàng ye chi dao, dnh huó'ng cung cap thông tin tuyên truyên PCTN. GAn 
Cong tác PCTN vó'i vic thirc hiên cô hiu qua Chi thj so 05-CT/TW ngày 15 
tháng 5 nàrn 2016 cüa BO Chinh tn ye day mnh h9c tp và lam theo tu tung, 
dao dirc, ,phong cách Ho ChI Minh; Nghj quyêt Trung hong 4 (khóa XI) mt s 
van dê cap bach ye xây dimg Dáng hin nay và Nghj quyt Trung hong 4 (khóa 
XII) ye tang cung xây dung, chinh dOn Dáng; ngàn chn, dy lüi sr suy thoái 
ye tu tung chInh trj, dao dc, lôi sng, nhung biu hin "ti din bin", "tx 
chuyên hóa" trong nii b; tang chxmg quán l, giárn sat can b, cOng churc, viên 
chüc; hoàn thin, thuc hin nghiem cac quy dinh ye cOng tác to chirc, can b; 
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Kim soát tài san, thu nhp; tang ctrmg cong khai, minh bach  trong thrc thi 
cong vi; nâng cao nhn thirc và phát huy, vai trô, trách nhim cüa các to chüc 
doan th. 

- Phân Cong trách nhim cho phong T chOc can b hoc phông Hành 
chInh t chüc cüa dun V!  là cu quan thumg tnrc giOp Thu trithng dun vj trong 
viêc trin khai tOi toàn dun vj kê hoach phOng chong tham nhüng; tO chtrc giám 
sat, tham mixu cho Thñ tnthng dun vj dánh giá hiu qua thirc hin phOng chong 
tham nhung cüa dun vj; Ban Thanh tra nhân dan các dun vi lànguOi giám sat 
vic thirc hin phOng chong tham nhüng tai  dun vj, dong thOi dê xuât vOi dâng, 
chInh quyn v các giái pháp thirc hin phông chông tham nhüng. 

- Xây ding quy ch dan chñ cüa Cu quan SO Y t; b sung Quy ch nâng 
bc hung truOc thOi han  cOa các cu quan, dun vj. 

2. Cong tác tuyên truyên, phô bin giáo diic v phông, chng tham 
nhflng 

- Ngày 18/9/2018 SO Y t phoi h vO'i phong PAO3 Cong an thành ph 
t chOc lOp tp hun cong tác báo v bI mt nhà nuOc và cong tác phOng chong 
tham nhüng cho toàn the lãnh dao  phông ban SO Y tê và lãnh dao  các dun vj trrc 
thuôc. 

- Sao gfri tài 1iu có lien quan dn phOng chng tham nhüng tOi các dun 
vi, d các dun vl triên khai den các khoa phOng; lãnh dao dun v thông báo ni 
dung phông chng tham nhflng tai  hi nghj giao ban can b chü chOt cüa dun vi; 
các khoa, phOng có trách nhim thông báo tOi can b, viên chirc cña khoa 
phông; 

- Tai các buëi giao ban hang tháng cüa cãc dun vi,  giao ban qu' cüa SO Y 
tê, cong tác phông chOng tham nhung, lang phi dugc quán trit sâu sac tOi can 
b chñ chôt cüa các khoa, phông; tOi can b lãnh dao  cüa các dun vi; cong tác 
phông chong tham nhung dircic dánh giá là mt nhim vii quan trpng cüa cãc 
dun vj và cüa nganh y te. 

3. Kêt qua thrc hin các giãi pháp phông ngu'a tham nhüng 
3.1. Vic quy djnh v cong khai minh bach  trong hoat dng cu quan 

- Cong khai chi tiêu biên ch dugc giao; nhu cu xét tuyn và di tucmg 
xét tuyOn hang nàm cüa dun vi;  tiOu chuân xét tuyOn; 

- Ph bin cOng khai tiêu chun chung và tieu chu.n ci th di vOi cac 
chic danh lãnh dao,  quãn l' các cap, nhu tiOu chuân dôi vOi TnxOng, phó phong 
SO Y tO; Giám dOc, Phó giárn dOc; TruOng phó khoa, phOng; ThOu dixOng trixOng 
khoa các dun vi. 

- Viec b nhim In du thrc hin theo HuOng dn s 60/HD-BCS ngày 
06/6/20 18 cüa Ban Can sir dàng Uy ban nhän dan thãnh phO huOng dn thic 
hin quy trInh, giOi thiêu, bO nhirn cong chirc, viOn chüc gi chüc vii lãnh dao 
dôi vOi nguOn nhân sir tai  ch cOa cu quan, dun vi; bô nhirn Iai,  luân chuyn, 
diOu dng can b5,  cong chOc, viOn chirc theo quy djnh cüa cap co thm quyn va 
duçic thrc hin cong khai, theo dOng quy dinh tai QuyOt dinh so 2090/2009/QD-
UBND cüa UBND thành phô ye quy trInh bO nhim can b. 
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S& Y t dã ban hành Hung dn sé 741/HD-SYT ngày 06/4/2018 huing 
dan thirc hin quy trInh, gió'i thiu, bô nhiêm cong chüc, vien chüc giti chirc vi.i 
lãnh dao  dôi vài nguôn nhan sr tai  chô cüa co quan, don vj trirc thuc. Các don 
vi tnjc thuc can ciLr huing dan xây drng quy trInh thirc hin tai  don vj. 

- Kim tra vic thic hiên Quy ch phi hçp hoat dng trong 1mb virc chi 
do, thuc hiên cng tác y tê gitra SO Y tê vài UBIND các qun, huyn; gitra Bnh 
vin, Trung tarn y tê v1i UBNID các xã, phung, thj trân; gitra Tram y tO xã, 
phu?mg, thj trân vói UBND, các doàn the ciia các xã, phithng, thj trân. 

- COng khai nguèn kinh phi ducic du ti.r cUa don vj, cii th kinh phi chi 
cho luang và phii cap; kinh phi chi cho cong tác khám chtra bnh; kinh phi chi 
thithng xuyên; tiêu chuân thi dua khen thung, rniirc thuO'ng cho tfrng dôi tuçmg; 
djnh mirc khoán cho tfrng khoa, phông; các quy djnh vO xã hi hóa. 

- COng khai cac khoán thu cña nguôi bnh tai  noi tip don và trên phiu 
theo dOi cüa ttrng bnh nhân; cOng khai din thoai dirng day nóng cüa SO Y tê 
và cüa don vi cho nhân dan ducyc biêt. 

- HuO'ng dn vic kO khai tâi san di vi Giám dôc, Phó giám dc; 
Tmng, phó phông ban thuc Sâ Y tê; Giám dOc, Phó giám dôc, tmng phó 
khoa, phèng, DiOu duO'ng truOng các don v. 

- Vic kO khai tài san duo'c thuc hiên mt cách dy dñ, diling di tircrng tai 
cácdonv. 

- Cong vic xác minh sau khi kê khai tài san, thu nhâp &rçlc các don vi t 
chirc triOn khai thuc hiên. 

- Yêu cu ngixi dirng du don vj và cp phó ciia ngithi d&ng dâu don vj, 
can b, cOng chirc viOt cam kêt không gay phiên ha, sách nhiOu trong khi thi 
hành nhim vu. 

3.2. Xây drng ban hânh và thirc hin các quy djnh v ch d, dnh mtc, 
tiOu chuân 

- Rà soát, xây dung quy ch quán 1' và thrc hin ch d, dnh mirc, tiOu 
chuân: dua ra hi nghj can b, viOn chic don v tháo 1un, biêu quyOt: 

- BI sung, sra di quy ch du thu thuc và trang thit b y t. 
- B sung, sü'a di quy ch chi tiOu nt5i b; 

- Quy ch thi dua khen thuing; 
- Quy ch xir 1' k' 1ut. 

- Quy ch nâng b.c hong truc thi han. 

3.3. Thtrc hiên cong khai dan chü trong tuyn ding, quy hoach, dào tao, 
bO nhim, khen thu'cng, k' luât 

- Quy dnh xét tuyn viOn chirc. 

- Quy ch thirc hin dan chtr 6' co s6'. 
- Ban cam kOt cUa can bö, cOng chiirc, viên chrc không gay phiên ha, sách 

nhiOu, tiêu circ trong khi thi hành nhiêrn vii dmic giao. 

- Dánh giá kt qua thirc hin cac quy ch& quy djnh, tiOu chun dã d ra. 
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4. Xây dyng Va thirc hin quy tc trng xfr, quy täc do dfrc nghê 
nghip; chuyn dôi vj trI cong tác cUa can b, cOng chfrc, viên chüc: 

- T chüc trin khai thrc hiên quy tc lrng x1r; k' näng giao tip; quy ch 
dan chü cci so, dôi mOi phong each, thai d phc vi cña di ngü thây thuôc. 

- Thirc hin chuyn déi vi trI cong tác di vói viên chOc theo quy djnh. 

5. Dy mnh cong tác cãi cách hành chInh, dc bit là rñt ngàn thôi 
gian nguôi bênh phãi chô' dçri tui các khoa khám bnh; các co s& dich vu y 
te. 

- Du tu di mO'i co bàn cãi cách thñ tvc  hành chIrth theo ca ch mt cOa 
ti co quan SO Y tê, dc bit trong cOng tác Dirçxc, hành nghê y duçc ngoài cong 

'up. 

- Thrc hin chi dto cüa thành ph dä t chOc giàm các thu tiic hành chInh, 
tp trung chü yêu tti khu virc quán I hành nghê y dirge ngoài cong lap; To chüc 
can b; An toàn v sinh thirc pham; thu tic khám bnh ban dâu tai  các bnh 
vin. 

6. Kt qua phát hin và xtr I hành vi tham nhüng 
6.1. Kt qua thanh tra 

- Chü dng trong vic thanh tra, ki.m tra, dc bit là di vOi các linh vçrc 
lien quan dn kinh t& kt qua chua phát hin các vii vic tham nhung, lang phi; 
thành 1p doan tin hành cOng tác thanh tra, kiêm tra các ca sO khám bnh, chUa 
bnh báo him y t; kjp thOi phát hin ngãn chãn lam  diing qua báo hiêm y tê. 

- T chirc doàn cong tác kim tra dt xtit 6thang dAu nàm và nàm 2018 
&ii vói các &m vj, qua do có dánh giá thtjc chat ye cOng tác phong chong tham 
nhUng cüa nganh y tê và cüa tOng dan v. 

6.2. Kt qua giãi quyt khiêu nai,  t cáo 

- Trong näm 2018 Thanh tra SO Y t nhân dirge 61 lLrot dan khiêu nai, t 
cáo trong do có 39 dan thu dñ diëu kiën xir l' lien quan den nhiêu v'i vic, kêt 
qua dã lam sang tO nhü'ng van dé trong dan khiOu nti, to cáo, gop phân lam on 
dinli tInh hInh cüa các do'n vi có dcm khiêu nai,  tO cáo. 

- Trong s 39 dan thu dugc dirge giái quyt: Co 03 dan nhiu ni dung, 
trong do có ni dung khiêu nai  thuc thâm quyên cüa Chi ciic Dan so - Ke hoach hóa 
gia dInh. SO Y tê da có van bàn chi dao  và Chi ciic Dan so - KHHGE) dã giái quyêt; 
Co 02 dan nhn trong qu' III, trong do có 01 dan có ni dung ye cOng tác can bô cOa 
Trung tam t Duang Kinh thuc thâm quyên cüa SO, SO dã Co van bàn trà lOi dan 
Va giao trung tam T té Duang Kinh trá lOi nhOng ni dung trong dan theo thâm 
quyên; 01 dan khiêu nai ye phOng Khám Nba khoa dã xác minh, giãi quyêt theo 
dung quy djnh; 01 dan to cáo Phông Khám Da khoa thuôc thâm quyên, nguyen 
dan dà cO dan rat dan to cáo. Tuynhiên, SO van tiên hành thanh tra vic chap 
hành các quy djnli cüa pháp lut ye cong tác khám bnh, chüa bnh dôi vOi ca 
sO có dan tO cáo, dã xul' các sai phm theo dung quy djnh; so vi cOn iai  chü 
yêu là do each giài quyêt cüa lãnh dao  don v con nguyen the cüng nhäc, chira 
cong khai dn den hiêu lam; kêt qua khOng phát hin có sir tham nhung trong 
các vu viêc trên. 
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II. DANH GIA CHUNG 

* U'u dirn 
- Các don vj dã t chirc trin khai thrc hiên kê hoach cong tác phOng 

chng tham nhüng, dã kin toàn Ban chi dao,  xây dirng kê hoach hành dng, ho 
sung nhim vii cii the cho các thành viên. 

- Chñ dng tich circ trong vic tuyên truyn giáo diic can b, cong chñc, 
viên chrc, ngu6'i lao dng trong vic thirc hin và to giác ngui tham nhüng, 
lang phi; to chc thanh tra, kiêm tra thuing xuyên, dt xuât dé phát hin tham 
nhüng. 

- Cong khai nhing hmnh thñ'c th 1' k' lut nghiêm minh dOi tuclng tham 
nhüng va doi v9i ngui lãnh dao don vj nêu dê xãy ra tham nhüng. 

* Ton tai 
- COng tác cái each thñ tc hành chInh cüa các don v dã diiçc triên khai 

thuc hiên có hiêu qua, song van con mt so han chê can khàc phiic, nhu bnh 
nhân kêu ca phàn nan thu tuc BHYT, tinh than thai d phic viii cüa mt so can 
b, viên chirc chu'a lam cho ngui bnh hài lông. 

- Nhân thuc cua môt so cap uy, thu truong don vi chua day du ye cong ta\ 
phông chOng tham nhung, lang phi; chua tich circ chü dng giro'ng mâu tron 
viec lãnh dao to chuc thuc hiên tai co quan, don vi, do vây dã de xay ra khiêu I 

nai to cáo trong ni b mt vài don vj. 

III. PHIXONG HU'ONG, KE HOJCH CONG TAC PHONG 
CHONG THAM NHUNG NAM 2019. 

1. Tang cumg cong tác tuyên truyên, ph bin, giáo dic pháp 1ut v 
phông chong tham nhüng cho can bô, cong chñ'c, viên chüc và nguài lao dng, 
qua do lam rnoi nguYi hieu rO ni dung Lut phông, chông tham nhflng, gop 
phân han  chê den muc thâp nhât các v tharn nhüng xáy ra. 

2. Tip tiic tap trung trin khai thirc hin các giãi pháp phong ngira tham 
nhung nhix: 

- Th'c hin cOng khai, minh bach, dan chü trong hoat dng cüa Co quan, 
tiêp tc rà soát xay dirng và hoàn thin bô sung CáC quy chê, quy djnh và thirc 
hin cac chê d, djnh mrc, tiêu chuân; thay the, sra dôi, hO sung quy chê, quy 
djnh không phi hop vi thirc tê. 

- Tang cuO'ng cái cách thu tiic hành chInh, dy rntnh áp dung cOng ngh 
thông tin trong hoat dng chi dao, diêu hành vá quãn l cOng vic. 

3. Thirc hin có hiu qua cong khai dan chu trong tuyn diing, b trI quy 
hoch, dào tao,  bô nhiêm, khen thu'Ong; k' lut, gãn cOng tác phông chng tham 
nhung vói cong tác thanh tra, kiêrn tra, khiêu nai,  tO cáo. 

4. Phát dông thi dua thirc hánh, tit kim chng lang phi; khen thixng kp 
thai guong nguii tot, viêc tOt trong dâu tranh phông chông tham nhflng. 

5. Thirc hin nghiêm các ch do thông tin, báo cáo v cOng tác phOng 
chong tham nhüng, thrc hành tiêt kim chong lang phi. 

IV. MEN NGHI nE xUAT 
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Pham Thu Xanh 

TIc hin cãi cách thu tiic hành chInh, manh  dn 1oi bô mt s thu tic 
không can thiêt trong linh 1irc qun 1 hành chInh và trong quán 1 kinh tê./. / 

Noi nhân: 
- Ban Nôi chInh TU; 
- Thanh tra TP; 
- Lru: VP; TCCB

, 
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