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BÁO CÁO 

 Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện công văn số 370/TTCP- KHTCTH ngày 06/3/2013 của Thanh 

tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng; Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 

Phần I:  BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA  

1. Thanh tra hành chính: 

a) Triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số cuộc thanh tra đang thực hiện (kỳ trước chuyển sang, triển khai 

trong kỳ báo cáo): 01 cuộc kiểm tra trong kỳ báo cáo. 

- Về hình thức (số cuộc; theo kế hoạch, thường xuyên, và đột xuất): 01 

theo kế hoạch. 

- Về tiến độ (số cuộc: kết thúc; đã ban hành kết luận): Đang thực hiện. 

b) Kết luận thanh tra: 

- Số đơn vị có vi phạm về kinh tế/ số đơn vị được thanh tra: 00. 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra. 

- Kiến nghị. 

- Số tiền tài sản thu hồi trong quá trình thanh tra. 

c/ Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết đ nh xử lý 

về thanh tra: 

- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo: 00. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị:   

d) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực: 

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Không. 

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Không. 
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2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (cấp tỉnh, huyện, xã): 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: 

- Số cuộc thanh tra, kiểm tra: 00; 

- Số cơ sở được kiểm tra: 7.235; trong đó, An toàn thực phẩm: 6.249, 

khám chữa bệnh công lập: 46, Dược công lập: 13, Dịch vụ thẩm mỹ 63, y tư 

nhân: 311, Dược tư nhân: 437, Mỹ phẩm: 116. 

 b). Kết quả kiểm tra: 

- Số cơ sở vi phạm: 739; nhắc nhở: 684; xử phạt: 55; đang xử lý: 00. 

- Các vi phạm chủ yếu: Vi phạm các quy định của pháp luật y, dược tư 

nhân, an toàn thực phẩm. 

- Số QĐ xử phạt hành chính được ban hành: 55. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tổng vi 

phạm (triệu đồng): 321, 950 (Ba trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm năm chục 

ngàn đồng). Đã thu: 321, 950 triệu đồng. 

3.Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về thanh tra 

a/ Việc triển khai các cuộc thanh tra: 

- Tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra: 00. 

- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị. 

b/ Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

- Số đơn vị có vi phạm/ số đơn vị được thanh tra, kiểm tra. 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. 

- Kiến nghị.  

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác thanh tra  

- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra mới được 

ban hành: 00. 

- Tổng số văn bản(hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác thanh tra được sửa 

đổi, bổ sung: 00. 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra được tổ 

chức: 01 lớp/ 42 người. 

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Đánh giá trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác 

thanh tra 

* Ưu điểm:  
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- Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch; thanh tra 

đột xuất: 

+ Kiểm tra công tác tài chính theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung lĩnh vực y tế tư nhân phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid 19 và an toàn thực phẩm. 

* Mặt tồn tại, cần khắc phục: 

Vi phạm nhiều nhưng chủ yếu là nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính ở 

cấp huyện, cấp xã chưa kiên quyết nên hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra 

không cao. 

* Nguyên nhân tồn tại:   

Tâm lý ngại va chạm của cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp huyện, xã 

trong việc xử lý vi phạm hành chính. 

2. Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra qua hoạt động thanh tra: 

Chấn chỉnh mặt hạn chế trong việc chấp hành pháp luật của các cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC THANH TRA 3 THÁNG CUỐI 

NĂM 

1. Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch thanh tra y tế năm 2020. 

2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm theo 

phân cấp quản lý. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không. 

 

Phần II: BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

I.KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1.Công tác tiếp công dân: 

a) Kết quả tiếp công dân: số lượt: 02, số người: 02. 

b) Nội dung tiếp công dân: Phản ánh nhân viên không khám giám định 

thương tật, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện cao hơn bệnh viện khác. 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: 

Nhận đơn: 01, xử lý: chuyển đơn: 01; phản ánh trực tiếp, không có đơn: 

01. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: 

a) Tiếp nhận trong kỳ: 22; đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang: 00; 

đơn trùng: 00. 

b) Phân loại đơn: 
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- Khiếu nại: 03; tố cáo: 05; phản ánh, kiến nghị: 14. 

- Theo lĩnh vực: 

+ Y tế tư nhân: 00; 

+ Y tế công lập (công tác quản lý, thi đua khen thưởng, thực hiện chế 

độ…): 12 đơn; 

+ Lĩnh vực khác: 02.  

c) Kết quả xử lý đơn thư (hướng dẫn, chuyển đơn, thụ lý): Thụ lý: 13; 

chuyển đơn: 05, không thụ lý: 04 (Không thuộc thẩm quyền: 02 đơn; không đủ 

điều kiện thụ lý: 01, đã giải quyết : 01). 

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 

-Tổng số đơn khiếu nại: 02;  

- Đã giải quyết: 02, kết quả giải quyết khiếu nại: đúng một phần: 01, 

khiếu nại sai: 01. 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 

 -Tổng số đơn tố cáo: 04; 

- Đã giải quyết: 02; kết quả giải quyết tố cáo: Đúng một phần: 02. 

- Đang giải quyết : 01; 

- Không thụ lý: 01 (Không xác định đối tượng bị tố cáo). 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo:  

a/ Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: 00. 

b/ Kết quả kiểm tra: 

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo: 

- Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành: 01. 

- Tổng số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung: 00. 

- Số lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo:  

+ Triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại và các văn bản pháp 

luật có liên quan: 13 lớp/ 729 người. 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1 Đánh giá 

a) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo điều hành, thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

*Ưu điểm: 
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- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Công tác tiếp công dân được tăng cường, đặc biệt tại các khoa, phòng 

khám chữa bệnh nhằm giải quyết ngay những bức xúc của người bệnh và thân 

nhân, giảm bớt đơn thư khiếu kiện. 

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

*Hạn chế: 

 - Một số ít nhân viên y tế còn yếu kém kỹ năng giao tiếp, chưa giải thích 

rõ cho bệnh nhân.  

- Đơn thư xảy ra trong nội bộ cơ quan, đơn vị; nhân viên đơn vị gửi đơn 

vượt cấp, đến nhiều cơ quan đơn vị. Giải quyết đơn thư chưa rõ ràng, cụ thể, 

gây bức xúc cho nhân viên 

b) Nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: 

Thực hiện không đúng quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, chế độ 

chính sách cho nhân viên, mua sắm.  

c) Bài học kinh nghiệm: 

- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tập huấn kỹ năng giao tiếp 

cho nhân viên y tế. 

- Phát huy vai trò, trách nghiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp 

công dân (kể cả nhân viên y tế), giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn. Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy chế chuyên 

môn, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế. 

d/ Đánh giá vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo:  

 Thanh tra Sở đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đúng quy định; qua đó giúp chấn chỉnh những thiếu sót trong công 

tác quản lý.   

2. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo: 

Đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới là do 

không thực hiện tốt quy tắc ứng xử; thực hiện không đúng quy trình chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 

1/ Công tác tiếp công dân:  

Tăng cường công tác tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung các khoa 

phòng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, thân nhân. Phát huy Đường dây nóng 
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tại các cơ sở y tế. Giải quyết kịp  thời những vướng mắc, bức xúc của người dân 

và của cán bộ, nhân viên y tế nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư. 

2/ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

- Tổ chức tuyên truyền cho CCVC về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Nâng 

cao y đức, năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế. 

- Tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho đối tượng là bệnh 

nhân, thân nhân nhằm tránh thắc mắc, phản ánh khi không thỏa mãn yêu cầu. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không. 

 

Phần III. BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trƣơng, chính sách, pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

   a/ Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là PCTN):  

- Căn cứ kế hoạch “Ngày Pháp luật” năm 2020 của Sở Y tế; các đơn vị 

lồng ghép tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những văn 

bản có liên quan cho CB,CC,VC, người lao động trong toàn Ngành. 

- Kế hoạch số 105/KH-SYT ngày 23/4/2020 của Sở Y tế về tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng năm 2020. 

- Số lượng đầu sách, tài liệu về PCTN được xuất bản: Thông qua ấn phẩm 

Ngành y tế phát hành hàng tháng, Sở Y tế đã chỉ đạo dành chuyên trang cho 

công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

b/ Việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng: 

- Kế hoạch số 43/KH- SYT ngày 05/3/2020 của Sở Y tế về phòng, chống 

tham nhũng năm 2020 của Ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Công văn số 712/KH- SYT ngày 19/3/2020 của Sở Y tế về việc thực 

hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

c/ Tình hình bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng:  

Sở Y tế không có cơ quan chuyên trách; công tác phòng, chống tham 

nhũng được giao cho Thanh tra Sở. 
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 2. Kết quả thực hiện các biện pháp  về phòng ngừa tham nhũng: 

 2.1. Việc thực hiện các quy đ nh về công khai, minh bạch trong hoạt động 

củ  cơ qu n:  

Sở Y tế đã tổ chức và chỉ đạo các đơn vị thực hiện: 

 - Niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của 

đơn vị. 

 - Công khai các tiêu chuẩn tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn, các 

tiêu chí xét thi đua khen thưởng, các điều kiện để CB, CC, VC được đào tạo, 

đào tạo lại... 

 - Công khai việc đấu thầu cung ứng thuốc, mua sắm tài sản, trang thiết bị 

của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; xây dựng định mức sử dụng văn phòng 

phẩm, nhiên liệu, vật tư y tế…phù hợp với từng khoa phòng, tổ, đội. 

 2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, đ nh mức, tiêu 

chuẩn: 

  Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Y tế và 24 đơn vị trực thuộc (đều 

thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức). 

2.3. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: 

Sở Y tế đã triển khai Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà 

tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán 

bộ, công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đến nay, Sở Y tế 

chưa phát hiện cá nhân, tổ chức vi phạm. 

2.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp:  

Sở Y tế đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức quán triệt cho 

CB,CC,VC người lao động nội dung Quy tắc ứng xử, 12 điều Y đức; công tác 

tuyên truyền giáo dục luôn gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy vai trò nêu gương của 

người đứng đầu. 

2.5. Việc chuyển đổi v  trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức : 

Sở Y tế ban hành công văn số 448/SYT- VP ngày 25/02/2020 về việc 

triển khai thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên 

chức. Hiện các đơn vị đang triển khai thực hiện. 

2.6. Việc thực hiện các quy đ nh về minh bạch tài sản và thu nhập: 

Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 

78/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra 

Chính phủ, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2019, kết quả như sau: 
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- Số người thuộc diện phải kê khai: 667, tăng 120 so với năm 2018; 

- Số người đã kê khai: 667; 

- Công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp: 00/667, chiếm tỉ lệ 00%; 

theo hình thức niêm yết: 667/667, chiếm tỉ lệ 100%. 

- Không có đơn thư phản ánh, tố cáo về kê khai tài sản, thu nhập không 

trung thực. 

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ qu n, tổ chức, đơn 

v  khi để xảy r  h nh vi th m nhũng: Đến thời điểm hiện tại, Ngành Y tế chưa 

có vụ việc tham nhũng. 

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính: 

Kế hoạch số 179/KH-SYT ngày 30/12/2019 của Sở Y tế về Cải cách hành 

chính năm 2020 của Ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

a).Tình hình triển kh i các quy đ nh về tổ chức bộ máy: 

- Đang tiến hành sáp nhập 04 đơn vị tuyến Tỉnh (Trung tâm Truyền thông 

&Giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm phòng, 

chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng) thành Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật; Đơn vị sẽ hoạt động vào tháng 10/2020. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 100/KH-SYT ngày 02/8/2018 của Sở Y tế 

về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế, giai đoạn 2019 - 2021; cụ thể: 

+ Đối với các cơ quan hành chính: Giai đoạn 2019-2021 tiếp tục giảm 6 chỉ 

tiêu; cụ thể năm 2020 giảm 01 chỉ tiêu; năm 2021 giảm 02 chỉ tiêu. 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp: Giai đoạn 2019 -2021 tiếp tục giảm 136 chỉ 

tiêu; cụ thể năm 2020 giảm 48 chỉ tiêu, năm 2021 giảm 50 chỉ tiêu. 

b).Cải cách tài chính công: 

- Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Số cơ quan hành chính thực hiện cơ 

chế khoán biên chế và kinh phí theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP gồm 03 cơ 

quan (Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ). 

- Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP  của Chính 

phủ: 

+ 04 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên: Bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Lê 

Lợi, bệnh viện Mắt, Trung tâm Y tế dự phòng. 

+ 14 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Bệnh viện Tâm Thần, 

bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 

Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Trường Trung cấp y tế và 8 Trung tâm y 

tế huyện, thị, thành phố.  
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c).Cải cách thủ tục hành chính: 

- Kiểm soát thủ tục hành chính: 

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SYT ngày 08/01/2020 về hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ngành y tế Tỉnh; kết quả:  

+ Không đặt thêm bất kỳ thủ tục hành chính hoặc giấy tờ ngoài quy định. 

+ Kết quả giải quyết TTHC: Trong kỳ báo cáo, việc giải quyết các thủ tục 

hành chính tại Sở Y tế và các đơn vị trực đa số thực hiện đúng thời gian quy 

định; tuy nhiên vẫn còn một số ít hồ sơ trễ hạn.  

- Việc công khai thủ tục hành chính: 

+ Nghiêm túc thực hiện việc công khai theo đúng quy định của tỉnh về 

các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu; trình tự, thời gian giải quyết; các khoản thu phí và 

lệ phí hành chính tại Bộ phận Một cửa của Tỉnh và các đơn vị trực thuộc liên 

quan. Chấp hành đúng các quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

+ Công khai các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

của Tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để người dân, doanh nghiệp dễ 

tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Qua đó tăng cường sự giám sát đối với việc chấp 

hành của cơ quan nhà nước và của CBCCVC trong thực hiện quy trình, thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính. 

+ Hiện tại, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thường xuyên được cập 

nhật các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố, đến thời điểm báo cáo  

toàn Ngành đã có 199 thủ tục hành chính (giảm 01 thủ tục) thuộc 10 lĩnh vực, 

trong đó có 150 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và 

49 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc 

liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở, địa chỉ 

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/.  

+ Thường xuyên cập nhật tin, bài nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, chủ 

trương, chính sách, hoạt động …của ngành Y tế. Rà soát chuyên mục Hỏi - đáp 

trực tuyến để kịp thời trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người 

dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy 

định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện vận hành dịch vụ công mức độ 3, 4 (eGate online) 

gồm 80 thủ tục (trong đó 32 thủ tục mức độ 3, 48 thủ tục mức độ 4) thuộc các 

lĩnh vực khám chữa bệnh; dược phẩm, mỹ phẩm; an toàn thực thẩm; trang thiết 

bị y tế; tổ chức cán bộ; y tế dự phòng.  

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều 

hành hoạt động củ  đơn v : 

http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/
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- Kế hoạch số 85/KH-SYT ngày 26/3/2020 về triển khai xây dựng hệ 

thống y tế thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2022, định hướng 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết sô 112/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019. 

- Triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông 

cơ sở bán lẻ thuốc, cấp phát tài khoản cho các nhà thuốc, phòng Y tế, cơ sở 

khám chữa bệnh theo quy định... 

- Triển khai, vận hành và quản trị hệ thống phần mềm văn phòng điện tử 

trong toàn Ngành. 

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, 

gồm 07 cơ quan, đơn vị: Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, bệnh viện Tâm 

Thần, TTYT TP. Bà Rịa, TTYT TP. Vũng Tàu.  

2.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qu  t i khoản: 

Hiện tại, Sở Y tế và 24 đơn vị trực thuộc đều trả lương, phụ cấp cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản. 

3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động của cơ quan 

thanh tra: 

a/ Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ:  

 Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. 

b/ Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra: Chưa phát hiện. 

c/ Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham 

nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát hiện hành vi tham nhũng. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng: Chưa thực hiện. 

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham 

nhũng: Chưa thực hiện. 

6. Kết quả thực hiện Chiến lƣợc quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ƣớc Liên hợp quốc về phòng, 

chống tham nhũng: Chưa đánh giá. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PCTN VÀ DỰ 

BÁO TÌNH HÌNH 

1.Đánh giá tình hình tham nhũng: 

Do thực hiện đúng quy định pháp luật, quy trình chuyên môn về các lĩnh 

vực như xây dựng cơ bản, đấu thầu thuốc, trang thiết bị …nên không có hành vi 

tham nhũng. 

2.Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng: 
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a/ Đánh giá chung: 

Công tác phòng tham nhũng được chú trọng, các giải pháp, biện pháp 

được triển khai đồng bộ nên công tác PCTN đạt được kết quả khả quan. 

b/ Đánh giá những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế: 

Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy 

đ nh của Luật phòng, chống th m nhũng năm 2018, cụ thể về hồ sơ, t i liệu 

phải công kh i theo quy đ nh của Luật. Vì vậy kiến ngh  Thanh tra Tỉnh tổ chức 

tập huấn để triển khai thực hiện. 

3. Dự báo tình hình tham nhũng:  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ  3 THÁNG CUỐI NĂM  

1.Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác 

PCTN thông qua việc tăng cường tuyên truyền các quy phạm pháp luật về 

PCTN. 

2.Tập trung công tác phòng ngừa tham nhũng. 

3.Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc 

theo kế hoạch thanh tra y tế năm 2020. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Y tế./. 

 

(Đính kèm biểu mẫu thống kê 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e, 1f, 1g, 1h; 2a, 2b, 2c, 

2d, 2đ; 3a, 3b). 

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra Tỉnh (báo cáo);                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (//); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Các Phòng chức năng Sở (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

 

 

                 

          Lƣơng Văn Quang   
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