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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra Trách nhiệm thủ trƣởng cơ quan y tế và Công vụ - năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-SYT, ngày 28/11/2019 của Sở Y tế về Công 

tác thanh tra y tế năm 2020. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo kết quả kiểm 

tra Trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế và Công vụ năm 2020 như sau: 

 A. KIỂM TRA TRÁCH NHIỆM THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN Y TẾ 

 I. Công tác chỉ đạo, tập huấn: 

 1. Văn bản chỉ đạo: 

Kế hoạch số 69/KH-SYT, ngày 12/3/2020 của Sở Y tế về Kiểm tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng cơ quan y tế năm 2020. 

2. Công tác tập huấn: 

- Thanh tra Sở tổ chức 01 lớp tập huấn cho Lãnh đạo và cán bộ làm công tác 

thanh tra của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, vào ngày 6/03/2020 tại hội trường 

Sở Y tế, có 45 người của 24 đơn vị tham dự. 

- Nội dung tập huấn: 

+ Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

+ Quy chế dân chủ; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính 

phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

+ Tập huấn nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

+ Triển khai Kế hoạch số 43/KH-SYT, ngày 5/3/2020 của Sở Y tế về Phòng, 

chống tham nhũng năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

II. Kết quả kiểm tra 

Kết quả kiểm tra Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; Trung tâm Y tế dự phòng, 

Trung tâm y tế (TTYT) huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TP Vũng Tàu. Kết quả theo 

các nội dung sau: 

1. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC): 

1.1 Tiếp công dân: 
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- Có bố trí phòng tiếp công dân; 

- Có phân công cán bộ tiếp công dân; 

- Có nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân của lãnh đạo các đơn vị; 

- Chưa có sổ tiếp công dân, sổ giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa thực hiện 

việc báo cáo định kỳ (TTYT huyện Xuyên Mộc). 

- Số lượt tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020: 07 lượt/07 người. 

1.2 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

 - 6 tháng đầu năm 2020 có 01 đơn tố cáo: đang giải quyết và 03 đơn thư hỏi, 

phản ánh đã giải quyết. 

 - Có thực hiện việc báo cáo định kỳ.  

1.3. Thực hiện “Đường dây nóng” của Bộ Y tế, của UBND tỉnh. 

 - Có thực hiện việc công khai “ Đường dây nóng” tại các khoa, phòng của 

đơn vị. 

 - Có sổ theo dõi “Đường dây nóng”. 

 - 6 tháng đầu năm 2020 tiếp nhận 47 trường hơp phản ánh trên đường dây 

nóng phản ánh về quy trình khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của nhân viên y tế. 

và 02 thư khen. Hiện tại đã giải quyết xong và không còn thắc mắc. 

1.4. Hòm thư góp ý:  

 - Có bố trí các hòm thư góp ý tại các khoa, phòng của đơn vị. 

 - Có sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ, có thực hiện việc mở hòm thư hàng tuần, 

có biên bản.  

 - Tổng số thư: 02, trong có 02 thư khen. 

1.5. Công tác đào tạo tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ: Các đơn vị 

có cử người tham gia. 

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Phòng chống cháy nổ: 

2.1 Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: 

- Các đơn vị đều trang bị hệ thống camera, đặt tại cổng ra vào, hành lang các 

khoa, phòng. 

- Có quy chế phối hợp với công an địa phương, có phương án bảo vệ, có sổ 

nhật ký tuần tra trong khuôn viên của đơn vị. 

- Tình hình mất cắp, gây mất an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2020: mất cắp:  

00, gây mất an ninh trật tự: 01. 

2.2. Phòng, chống cháy nổ: 
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 - Các đơn vị trang bị bình cứu hỏa, trụ nước phục vụ cho việc phòng chống 

cháy nổ. 

 - Có triển khai phương án chữa cháy. 

 - Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy. 

 - Có quyết định thành lập Đội Phòng cháy, chữa cháy. 

 - Có sự phối hợp tốt với công an địa phương 

 - Đa số các đơn vị chưa thực hiện việc diễn tập phòng cháy, chữa cháy, trong 

kế hoạch sẽ tập huấn vào cuối năm ( 01 đơn vị đã thực hiện: Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc). 

B. KIỂM TRA CÔNG VỤ 

1.Công tác chỉ đạo: 

 Kế hoạch số 126/KH-SYT, ngày 12/6/2020 của Sở Y tế về Kiểm tra công vụ 

năm 2020 và Quyết định số 543/QĐ-SYT ngày 8/7/2020 của Sở Y tế. 

2.Kết quả kiểm tra: 

- Kiểm tra 11/10 đơn vị gồm Bệnh viện (BV) Bà Rịa, Lê Lợi, Tâm thần, 

Bệnh viện Y học cổ truyền; Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm Giám định Y 

khoa, Trung tâm Truyền thông - GDSK, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung 

tâm y tế (TTYT) huyện: Xuyên Mộc, Côn Đảo và thị xã Phú Mỹ, 

- Công sở có nhiều cây xanh; hệ thống vệ sinh sạch. 

- Viên chức, người lao động các đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy định về giờ 

giấc làm việc; trang phục đầy đủ. 

- Đa số các đơn vị có xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và 

thực hiện báo cáo định kỳ; Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ 

hành chính công. 

- Hồ sơ thủ tục hành chính, Đa số các đơn vị đều giải quyết đúng và trước 

thời hạn. 

- Các đơn vị tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử, đối mới phong cách, thái độ 

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. 

- Có thực hiện việc giao ban định kỳ.  

- Công tác chỉ đạo điều hành đều thể hiện trên Sổ Giao ban và trên eOffice. 

*Tồn tại: 

+ Báo cáo còn thiếu (Bệnh viện Lê Lợi), báo cáo chậm trễ (Bệnh viện Bà 

Rịa). 



4 

 

 

 

+ Chưa thực hiện việc công bố công khai và niêm yết thủ tục hành chính 

theo chỉ đạo của Sở Y tế: (TTYT huyện Xuyên Mộc, Bệnh viện Lê Lợi);  

+ Hồ sơ, bệnh án thiếu các giấy tờ liên quan: Bệnh viện Bà Rịa, TTYT thị xã 

Phú Mỹ, Trung tâm Y tế dự phòng;  

 + Bệnh viện Bà Rịa có 03 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn do lỗi phần 

mềm. 

C. CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA CỦA ĐƠN VỊ 

Các Đơn vị có xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện thông qua 

hoạt động của các Tổ kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân. (Ghi nhận qua Biên bản của 

các đơn vị).  

D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Mặt đạt được: 

1.1 Kiểm tra Trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế 

- Các đơn vị được kiểm tra đều xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra của 

Thủ trưởng năm 2020. 

- Đều có cán bộ làm công tác Thanh tra của thủ trưởng. 

- Các nội dung công tác Thanh tra của thủ trưởng được triển khai, đặc biệt là 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Nghị định 04/2015/NĐ-CP) đã tạo được 

sự đồng thuận trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức; qua đó phát động thi đua 

thực hiện tốt 12 điều Y đức và Quy tắc ứng xử. 

- Công tác giải quyết phản ánh trên Đường dây nóng được giải quyết kịp thời, 

dứt điểm. 

1.2. Kiểm tra Công vụ: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lạo động thực hiện tốt nội quy, quy 

định về giờ giấc làm việc;  

- Có xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện báo cáo 

định kỳ; Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công. 

 - Công tác chỉ đạo điều hành đều thể hiện trên Sổ Giao ban và trên eOffice. 

2. Mặt tồn tại cần khắc phục: 

2.1.Về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế: 

- Cán bộ làm công tác thanh tra của thủ trưởng đều kiêm nhiệm, thay đổi vị trí 

công tác, năng lực không đồng đều, nên chưa phát huy tốt vai trò thanh tra của thủ 

trưởng. 
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- Số ít đơn vị chưa có sổ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chưa thực 

hiện báo cáo định kỳ.  

- Còn xảy ra phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ở một số ít đơn vị về đạo 

đức, thái độ phục vụ, quyền lợi của CB,CC,VC… 

2.2. Kiểm tra Công vụ: 

- Môt vài đơn vị chưa thực hiện việc công bố công khai và niêm yết thủ tục 

hành chính theo chỉ đạo của Sở Y tế.  

- Công tác báo cáo một số ít đơn vị còn chậm trễ. 

- Một số ít hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết còn trễ hẹn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan y tế và 

Kiểm tra Công vụ  năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.  

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc Sở Y tế (/b/c); 

- Các PGĐ sở; 

- Các đơn vị trực thuộc 

(th/h); 

- Đăng website Sở Y tế; 

- Lưu: VT,Ttra.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                                   Lƣơng Văn Quang 
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