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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

(từ 16/8/2019 đến 15/8/2020) 

 

Thực hiện Công văn số 9296/UBND-VP ngày 31/8/2020 của UBND Tỉnh 

và công văn số 1188/TTr-VP ngày 04/9/2020 của Thanh tra Tỉnh về việc tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; Sở Y tế báo cáo 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Khái quát tình hình, kết quả triển khai công tác tiếp công dân theo 

Luật Tiếp công dân và Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

- Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ và công bố trên 

phương tiện thông tin điện tử của cơ quan: 

+ Sở Y tế đã có Quyết định số 183/QĐ- SYTngày 04/3/2019 (thay thế 

Quyết định số 218/QĐ-SYT ngày 14/5/2015) về ban hành Nội quy tiếp công 

dân. 

+ Giám đốc tiếp công dân định kỳ 01 ngày/ tháng; Lịch tiếp công dân của 

Giám đốc Sở được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm 

yết tại Phòng tiếp công dân. 

+ Các ngày còn lại giao cho Thanh tra Sở trực tiếp tiếp công dân. 

- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân tại các cấp các ngành, số lượng và tỷ lệ 

cán bộ được đào tạo chuyên ngành Luật; việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho 

cán bộ làm công tác này: 

+ Số lượng cán bộ tiếp công dân: 03; 

+ Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên ngành Luật: 00; 

+Tập huấn cho cán bộ tiếp công dân: Hàng năm, Thanh tra Bộ Y tế, 

Thanh tra Tỉnh đều tổ chức tập huấn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

cho cán bộ thanh tra Sở. 
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2. Khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Đơn thư tiếp nhận tại Sở Y tế có số lượng không nhiều, tập trung đơn 

phản ánh, kiến nghị, một số ít đơn tố cáo, khiếu nại. Lĩnh vực nhiều đơn thư là 

hoạt động khám chữa bệnh, công tác quản lý. 

- Không có tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. 

3. Kết quả tiếp công dân 

- Số lượt tiếp/số vụ việc khiếu nại, tố cáo: 04/04. Số lượt tiếp có nhận 

đơn: 01, phản ánh trực tiếp (không có đơn): 03, số lượt có văn bản hướng dẫn: 

00. 

- Nội dung phản ánh: Lĩnh vực quản lý, khám chữa bệnh, hành chính, môi 

trường. 

- Số đoàn đông người/số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; vụ việc 

khiếu nại, tố cáo phức tạp; số vụ việc lợi dụng khiếu nại gây rối mất trật tự an 

ninh (nếu có): 00. 

- Tiếp công dân của Giám đốc Sở: Số ngày Giám đốc Sở tiếp công dân: 

12 ngày/ kỳ báo cáo; số lượt công dân đã tiếp/số vụ việc và kết quả giải quyết: 

00; việc công khai lịch tiếp công dân: Niêm yết tại Phòng tiếp công dân và trên 

Cổng thông tin của Sở Y tế. 

4. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

4.1. Tình hình chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Số đơn tiếp nhận: 09; số đơn đủ điều kiện giải quyết: 08; trong đó: 

Khiếu nại: 03, tố cáo: 05. 

- Số vụ việc thụ lý, giải quyết: 06 (tố cáo: 04, khiếu nại: 02), chuyển đơn: 

02 . 

- Số vụ việc mới phát sinh so với năm cũ: 06. 

- Thẩm quyền giải quyết: 

+ Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu: 06. 

+ Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai: 00. 

+ Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị khác: 02. 

+ Số đơn đã giải quyết hết thẩm quyền: 00. 

- Đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng có chỉ đạo của 

Thủ tướng xem xét lại; những vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải 

quyết và chấm dứt thụ lý theo các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh, 

thành phố nhưng công dân còn khiếu nại, tố cáo: 00. 

4.2. Kết quả giải quyết:  
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4.2.1.Số vụ việc khiếu nại đã giải quyết: 02. 

+ Hình thức giải quyết (ban hành quyết định: 01, công văn trả lời: 01) 

+ Phân tích kết quả giải quyết: 

- Số vụ việc công dân khiếu nại đúng: 00; số vụ việc khiếu nại đúng một 

phần: 01; số vụ việc khiếu nại sai toàn bộ: 01. 

- Tổng số vụ việc giải quyết khiếu nại lần 2: 00. 

+ Kết quả giải quyết khiếu nại: tài sản thu hối cho nhà nước và cho công 

dân: 00; xử lý trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại: 00. 

- Số vụ việc đang giải quyết: 00. 

- Số vụ việc chưa giải quyết: 00, lý do chưa giải quyết: 

- Số vụ việc giải quyết hết thẩm quyền đã, đang kiểm tra, rà soát lại:00. 

- Kết quả tổ chức thực hiện quyết định có hiệu lực. 

4.2.2. Số vụ việc tố cáo đã giải quyết: 03. 

- Phân tích kết quả giải quyết: 

+ Số vụ việc công dân tố cáo đúng: 01. 

+ Số vụ việc công dân tố cáo đúng một phần: 02. 

+ Số vụ việc công dân tố cáo sai toàn bộ: 00. 

- Số vụ việc từ khiếu nại không được chuyển sang tố cáo người giải quyết 

khiếu nại: 00. 

- Kết quả giải quyết tố cáo: 

+Tài sản đã thu hồi cho nhà nước: 55.418.182 đồng (Năm mươi lăm triệu, 

bốn trăm mười tám ngàn, một trăm tám mươi hai đồng). 

+ Xử lý cán bộ, người bị tố cáo có vi phạm: Đang thực hiện. 

- Số vụ việc đang giải quyết: 01. 

- Số vụ việc chưa giải quyết, lý do chưa giải quyết: 00. 

- Kết quả tổ chức thực hiện kết luận giải quyết tố cáo: Đã thực hiện: 03.  

4.2.3.Số vụ việc công dân khiếu nại đã khởi kiện vụ án hành chính và kết 

quả giải quyết của cơ quan Tòa án: 00. 

5.Đánh giá chung: 

- Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trong vào lĩnh vực 

khám chữa bệnh công lập (thái độ tiếp xúc, sự cố y khoa); công tác quản lý, 

công tác tổ chức, tài chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị. 

- Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: 
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+ Về tiếp nhận, thụ lý và thời hạn giải quyết, trả lời: Thực hiện đúng quy 

định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

+ Về việc bảo đảm công khai trong việc kiểm tra, xác minh nội dung 

khiếu nại: Thực hiện đúng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại. 

+ Về việc thực hiện đối thoại khi giải quyết khiếu nại: Thực hiện đúng 

quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại. 

+ Việc giữ bí mật thông tin về người tố cáo: Thực hiện đúng quy định 

pháp luật về giải quyết tố cáo. 

  + Việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: 01; công khai quyết định 

giải quyết khiếu nại: 01; kết luận việc giải quyết tố cáo: 03, kết luận nội dung tố 

cáo được công khai theo quy định: 03. 

+ Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: Đối tượng khiếu nại 

thực hiện theo quyết định. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và kết quả: Sở Y tế đã triển khai công tác kiểm tra trách nhiệm thủ 

trưởng cơ quan y tế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 05 

đơn vị trực thuộc. Kết quả: Các cơ sở đều có phòng tiếp dân được bố trí riêng 

biệt, Ban giám đốc thực hiện tiếp công dân định kỳ theo lịch và đột xuất. Số 

lượng đơn khiếu nại, tố cáo rất ít, chủ yếu là phản ánh về tinh thần thái độ trong 

giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế, quy trình khám chữa bệnh. 

+ Việc xử lý trách nhiệm đối với người thiếu trách nhiệm trong việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo: Không phát sinh trong kỳ báo cáo. 

+ Việc thực hiện công tác phối hợp: Không. 

+ Tính công khai, minh bạch trong giải quyết, thông tin, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng: Không phát sinh trong kỳ báo cáo. 

II. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của 

Quốc hội, ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, 

Đại biểu Quốc hội chuyển đến: Không phát sinh trong kỳ báo cáo. 

III. Nhận xét chung 

1.Những kết quả đạt được: 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên; Làm tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời bức xúc đã 

hạn chế đơn thư; qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời nâng cao 

năng lực quản lý về công tác tổ chức, tài chính, đặc biệt chấn chỉnh thái độ ứng 

xử, giao tiếp tiêu cực của nhân viên tại các đơn vị khám chữa bệnh và các đơn vị 

y tế khác. Giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần thực hiện tốt công tác phòng, 

chống tham nhũng. 
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2.Tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo: 

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh xuất phát từ bệnh nhân, thân nhân 

người bệnh và từ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Vì vậy một số 

nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại, tố cáo như sau: 

- Đối với người bệnh và thân nhân người bệnh: Thực hiện không đúng 

quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, quy trình khám chữa bệnh… 

- Đối với cơ quan, đơn vị: 

+Thực hiện không đúng chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng đối với 

công chức, viên chức. 

+Một số đơn vị chưa thực hiện sâu rộng việc thực hiện dân chủ theo Nghị 

định số 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. 

+Giải quyết phản ánh, kiến nghị không đến nơi đến chốn gây bất bình dễ 

viết đơn thư. 

+Ngoài ra một số ít cá nhân không thỏa mãn yêu cầu cá nhân sau khi 

được trả lời đơn nên viết đơn nhiều lần, nội dung trùng lắp gửi nhiều cơ quan, 

đơn vị. 

3.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Công tác tiếp công dân (tiếp nhân viên) của giám đốc tại một số ít đơn vị 

trực thuộc còn lơ là, chủ quan; chưa kịp thời giải thích những vướng mắc của 

nhân viên, tạo điều kiện viết đơn thư. 

- Một số đơn vị chưa thực hiện sâu rộng việc thực hiện dân chủ theo Nghị 

định số 04/2015/NĐ – CP. Cán bộ tham mưu thực hiện không đúng quy định về 

mua sắm, thực hiện chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng không đúng quy 

định. Công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn, giao tiếp ứng xử 

chưa thường xuyên. 

- Lợi dụng dân chủ, viết đơn mang tính cá nhân không vì mục đích xây 

dựng cơ quan, đơn vị.  

4.Các giải pháp khắc phục trong thời gian tới: 

- Tăng cường công tác tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bố 

trí cán bộ tiếp dân có trình độ, có tâm, có tầm; làm việc với tinh thần trách 

nhiệm, không đùn đẩy, né tránh. 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế về y đức, 

kỹ năng giao tiếp. Thực hiện tốt quy trình chuyên môn, chế độ, chính sách… 

cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện. 
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- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy 

định tại Nghị định số 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. 

IV.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

năm 2020 của Sở Y tế./.   

Nơi nhận: 
- Thanh tra Tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (//); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Phòng chức năng Sở (th/h); 

- Lưu: VT, TTra 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lương Văn Quang 
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