
UBND TINH CA MAU CONG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
SYTE 	 Dc 1p - Tir do - H,nh phñc 

S: 102/BC-SYT 	 Ca Mau, ngày 02_ tháng 4 närn 2018 

BAO CÁO 
Kêt qua giãi quyt khiêu ni, to cáo cfla cong dan 

trong ngành Y tê nám 2016 - 2017 

Thirc hin Thông báo sO^ 1 8/TB-DGS ngày 18/9/2017 càa Doàn Giárn sat 
Hi dng nhân dan tinh Ca Mau ye giám sat cong tác giâi quyêt khiêu nai, to cáo 
cüa cong dan trên da bàn tinh Ca Mau. S& Y tê xin báo cáo kêt qua giâi quyêt 
khieu nai,  tO cáo trong ngành Y tê näm 2016 - 2017 nhu sau: 

I. DiC DIEM T!NH HINH 

Ca Mau là tinh cui cüng cüa circ Nam To quc, là mOt  trong 13 tinh thuc 
vfrng Dông bang song Ciru Long, có din tIch là 5.331,641<-m 2 , xêp vi trI thir 3, 
bang 13,15% din tIch Dông bang sOng Cru Long, bang 1,61% din tIch cà 
ntthc. 

Hin nay, h6 thng to chi'rc ngành Y tê gm 137 dun vi,  bao gm S& Y M, 
10 trung tam tuyên tinh, 11 bnh vin, 4 trung tam y tê có giung bnh và 5 
trung tam y té không có giuô'ng bnh, 5 trung tam dan so kê hoach hóa gia dInh 
huyn, thành phô, 7 phông khám da khoa 1dm v'.rc, 94 tram y té xã, phumg, thi 
trân và trên 1.500 phông khám chuyên khoa, nhà thuôc, quay thuOc, dai 1)2 thuôc 
ti.rnhân. 

1. Khái quát chung 

- Dánh giá chung ye tInh hInh, dc diem, nhU'ng thun Içi, khó khän lien 
quan dn cOng tác giài quyêt khiêu nai,  tO cáo cüa cOng dan (noi chung) tai  dit 
phixang, don vi 

Cong tác giài quyêt khiêu nai,  th cáo luôn dtrçic sir quan tam cüa Lãnh dao 
Sâ Y th, các don vi trirc thuc và nhi có hithng dn rO rang, day dü (Ludt, Nghi 
djnh, Thông tu ... ) và kip thôi (cac co quan cap trên) nên hâu hét khieu nai,  tO 
cáo du di.rcic giái quyêt dü't diem kip thñ dung thi gian theo quy djnh. 

Tuy nhiên, do mt so don khiêu n1i có tInh phirc tap lien quan dn nhiu 
ngành can phài Co phôi hçp, thi gian xác minh nên mt sO khiu nai  phãi gia 
han th?i gian giái quyêt mói ban hành dugc quyêt djnh giài quyêt khieu nai. 

- TInh hInh khiu nai, to cáo và các yu t6 tác dng dn khiu nai, t6 cáo; 
cOng tác giài quyet khieu nai,  tO cáo tai  dja phuo'ng, dun vi trong thai gian qua 
và hin nay 

Trong nien Q báo cáo, trong ngành Y tê thuang It có khiu nai, to cáo; chi 
có cac kien nghj, phàn ành lien quan den tinh than, thai Q phiic vv cüa nhân 
vien y tê tai  các Bnh viên, Trung tam Y te có giumg bnh, Tram  Y te^ xã 
phung thj trân. 



Nguyen nhân dn dn khiu ni chñ yu do & mt sô  dan vi thirc hin 
không hoc chu'a diing trInh tr, thu tic xir l k 1ut viên chtrc, qua trinh xir 1 
con nng ye tInh chü quan, chira xác minh và chirng rninh day dü li cüa nguYi 
vi phm; cat giârn ché Q cua viên chirc (cat giâm ché Q dc hi, phii cap...); 
tinh giàn biên chê a mt so dan vi trirc thuc không barn vào Dé an vi trI vic 
lam, 

Các to^ cáo trongniên Q giám sat chü yu là mo danh, nc danh nên khi 
phân loi không du diêu kin th 1 giài quyêt. 

- Tong so luçing dan khiu ni, to cáo ma ca quan, dan vi dã tip nhân, thit 
1 (trong k)> báo cáo và cza tfmg nám; tang, giáln so vâi cling k3 cia näm trzthc 
do);  tong so dan thuc thâm quyên giái quyêt. Lit kê các linh vrc thuàng Co 

nhiêu don khiêu ni, to cáo ducyc cci quan, don vi tiêp nhn, th I 

Kt qua xü' I 

Dan không thuc thãm quyn giái Don thuc thâm Kt qua tip nhn 

guyt  guyn Tang, 

Yêu Trá Duqc giao Näm 
Tong 

giá m 
SO Vol 

cau cong 
lal nhiêm vi, 

can, cOng 
phOn Khiêu TO Chuyn 

hoic 
HuOng 

tham tra, 
phOn Khiu T k 

Onh nai cáo di 
tra 

dn 
xác minh, 

Onh, ni cáo 
kin 

101 bOo cáo 
kin 

nghj  nghj  

2016 17 2 1 20 11 0 0 3 8 1 0 Tang 
2017 29 7 1 37 20 0 4 8 6 4 1 Tang 
Cong 46 1 	9 1 	2 1 	57 1 	31 0 1 	4 11 1 	14 1 	5 1 

LInh virc thuang bi, khiu ni nhiu nEat lien quan dn vic xem xét, xi:r ily 
k 1ut viên chiirc a mt so dan vi,, vic thirc hin ché d6 phu cap nhu: Phii cap 
dc hi a các khoa nhu: Xét nghim... 

- Ni dung, linh viIc thumg xáy ra khiêu nti, t6 cáo dông nguai và nhU'ng 
vi vic pht'rc tp, birc xüc, ton d9ng dã và diang dugc co quan, don vi,  tiêp nhân, 
thi.i 1,2 tü ngày 01/01/2016 den ngày 31/12/2017 

Trong niên d6 báo cáo, không có khiêu ni, to cáo dông nguai và nhmg vu 
vic phiirc tap, büc xuc, ton d9ng. 

2. Cong tic lãnh do, chi do và triên khai thyc hin cong tic giãi 
quyêt khiêu ni, tO cáo 

- Viêc triên khai, quán trit Ludt Khiu nai;  Ludt T6 cáo; Ludt tip cOng 
dan và các van ban quy phm pháp Iut, các quy djnh, huang dn lien quan den 
cOng tác giái quyêt khiêu nai, to cáo tai  dja phuong, don vi. 

Hang nam, sa Y te^ du có xây dung k6 hoch tuyên truyn, ph6 bin pháp 
lut ye cOng tác tiêp cOng dan, giái quyêt dan thu khiêu ni, tO cáo, phãn ánh, kiên 
nghj. 
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Ni dung, hInh thirc, dja dim, thai gian, d& ti.rgng dugc tuyên truyn vá 
dánhgiá hiu qua mirc d phü ho vri d.c thi ciia to chirc và hot  dng cüa 
tirng don vi; chat luçing, kêt qua dat  ducic qua vic tuyên truyên. 

+ Ni dung: Triên khai các van bàn vi phm pháp 1ut: Ludt Tiêp cong dan, 
Lust khiêu nai,  Ludt to cáo... 

+ HInh thi'rc tuyên truyên: Trin khai true tiêp và chuyên van bàn qua dja 
chi email cüa lãnh dao  don vi trong ngành Y tê. 

• Dia diem (trin khai true tip): Tai  S& Y t6 Ca Mau. 

• Th?ñ gian: Vào các ngày h9p báo tháng, 	nãm. 

• Di tuçmg duçic tuyén truyên: Länh dao  các don vi trirc thuc trong 
ngànhYtê. 

+ Hiu qua mirc Q phà hop vói dc thu cüa t6 chüc và hoat  dng cUa t&ng 
dan vi; chat luçng, két qua dat  duqc qua vic tuyên truyên: Qua cong tác tuyên 
truyên, triên khai các van bàn dã lam tang nhn thuc, trách nhim cüa länh dao 
các dan vi trong cong tác tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu nai, to cáo, phông, 
chOng tharn nhUng. 

+ To^ chüc tuyên truyên, phô biên pháp lut ye Tiêp Ong dan: 01 bui/55 
luçit nguai. 

+ To chirc tuyên truyên, phô bin pháp 1ut v6 Khiu nai, T6 cáo: 03 
buôi/160 luçit ngithi. 

• To chirc tuyên truyên, phô bin 1ng ghép: 00 buM/00 luçit nguôi. 

• To^ chrc bM duO'ng nghip vu, t9a dam, tp hun: 00 bui/00 nguè. 

+ HInh thrc khác: 00. 

- Viêc ban hành van bàn chi do, huóng dan, kim tra, dOn dc thirc hin 
cong tác tiêp cOng dan, tiêp nhn và xtir 1 don, thu cüa cOng dan tai  dja phuang, 
don vi. De^ ng có so lieu, lit kê, phân tIch và nhn xét, dánh giá cu the ye các 
mat u'u dim, han  ch, bat cap,  khó khãn, vrnng mac. 

- Ve to chüc, b6 may và viêc bO^ trI, sAp xêp can b, cong chU'c thirc hin 
cOng tác tip cOng dan, xi:r l don, thu và giài quyêt khiêu nai, tO cáo tai  Ca quan, 
dan vi. Vic to chtrc tiêp nh.n, xir l don, thu khiêu nai,  tO cáo, kiên nghi, phàn 
ánh cüa cOng dan; trách nhim cüa ChU tjch UBND, cüa Thu truOng ca quan, 
dan vi trong vic tiêp cOng dan và trong vic giài quyêt don, thu cüa cOng dan. 

+ Vic tiêp cOng dan, xi:r 1 don khiu nai, tô   cáo, kin nghj, phân ánh 
duçc thixc hin tai  Phông Thanh tra Sâ Y tê. TOng so can b6 lam cong tác tiêp 
cOng dan: 03 can b6 thanh tra, Länh dao  s& (03) và các phOng chuc nang khi 
can. Thanh tra Si sap ljch thumg xuyên t& thu hai den thu sáu. Lath do Sâ 
tip cOng dan djnh k' vào thu hai hang tuân và 1 ,-,hi dt xuât. 

Sau khi tiêp cOng dan, cac khiu nai, to cáo, kin nghj, phán ành s du'Gc 
xu 1, phân loai.  Nêu khiêu nti, tO cáo, kiên nghj, phán ành thuc thâm quyên 
giài quyêt cüa các co quan chuc nãng thI S& Y té se hi.thng dn cOng dan gui 
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dung nai có thm quyn giài quyt (khiu nai, t cáo, kin nghj, phân ânh trrc 
tip) hoc lam phiu chuyn gi.'ri dn Ca quan có thâm quyên giái quyêt (khiêu 
ni, t6 cáo, kiên nghj, phân ành qua bixu din). 

Các don khiu ni, t6 cáo, kin nghj, phán ãnh thuc thm quyn giâi 
quyt cüa Giám doe Si thI Thanh tra Sà tham muu dê xuât thii l giái quyêt. 
Trên co sâ dê xuât cUa Thanh tra, Giám doe S& ban hành quyêt djnh thi l don 
và thành lp To xác minh ni dung don khiêu nai, tO cáo, kiên nghj, phán ánh và 
giái quyêt theo trInh tir, thu tiic quy dnh. 

- Các diu kiên (v co,  sà vt chat, nhdn lu'c, tài chInh, ché do chInh sách...) 
dam bào cho cong tác tiêp côngdân, tiêp nh.n, xi:r !' và giài quyêt khiêu ni, to 
cáo cüa cong dan. Dê nghj có sO lieu, lit kê, phân tIch và nhn xét, dánh giá cu  
the ye các mt ixu diem, hn chê, bat cap, khó khan, vuâng mac. 

+ Bô trI tri s& tip cong dan: 40m 2; có day dü trang thit bj ni thAt: May 
tInh, bàn lam vic... 

• Co ni quy, quy che^ và ma so^ sách theo dôi. 

• Biên ch: 03 cOng chirc thanh tra lam cOng tác tiêp dan. 

+ ChAt luçing can b6 tip cong dan: Co trinh dO tir di hoe chuyên ngành tth 
len; trong do có 02 thanh tra viên Va 01 chuyên viên. 

- Cong tác lành d?o,  chi  dao  và thirc hin vic giài quyt khiuni, t6 cáo 
cüa cong dan (báo cáo cu the các cong vic dA chi do thirc hin, ye cách thirc 
thirc hin, each lam mad... tai dja phuang, dun vi rnInh dê minh h9a). Dê nghi 
Co phân tIch, nhn xét dánh giá c the ye các mc u'u diem, hn chê vá nhü'ng 
khó khàn, bat cap, vuang mac 

Cong tác giài quyêt khiêu ni, tO cáo eüa cOng dan luôn dugc Lãnh dao  S 
Y tê quan tam chi do giái quyêt, nhât là quy trInh giái quyêt, thai gian giài 
quyêt, cong tác dOi thoi khi giâi quyêt khiêu nti... Ti'i do, các don khiêu ni, to 
cáo cüa cOng dan diêu ducc giái quyêt dung quy trinh, dam báo thè'i gian theo 
quy djnh. 

II. KET QUA TH1C HI1N 

1. Kt qua tip nhn, xfr 1 don (kern theophi 1,c 1) 

I.I. Kêt qua tip nhn, phn 1oi don (trong kj' báo cáo) 

- Tong so dun yêu câu, phán ánh, kin nghj dd tip nhn 

• Tong so don yêu câu, phán ánh, kiën nghj dd tiêp nhn näm 2015: 04 
dun; 

• Tng s6 dan yêu cAu, phán ánh, kiên nghj dã tiêp nhn näm 2016: 17 don 
(so vai nàrn 2015 tAng 13 don: tang 425%). 

+ Tong so dan yêu cAu, phán ánh, kiên nghj dA tip nhn nAm 2017: 29 
dun, so vOi nAm 2016 tAng 12 don: TAng 41,4%. 

- So don khiu ni dugc tip nhin 
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+ S6 don khiu ni duçic tip nhn nãm 2015: 02 do -n; 

+ S 0^ don khiu ni duçic tip nhn näm 2016: 02 don, so vii nàm 2015 
không tang, không giàm; 

+ S 0̂  dan khiu ni duçc tip nhn näm 2017: 06 don, so vói nAm 2016 
tang 04 don: 300%. 

- S6^ dan to^ cáo duç)'c tip nhn 

• S o^ don to^ cáo duçic tip nhn nãm 2015: 00; 

• S6 dan t6 cáo duçc tip nhn näm 2016: 00, không tang, không giám so 
vri nãm 2015; 

- So don to^ cáo duçc tip nhn näm 2017: 00, không tang, không giàm so 
vri nãm 2016. 

1.2. Kt qua xtr 1 do'n 

Tang s6 don dâ xü 1 54 do-n. Trong do: 

- SO vu vic không thuc thm quyn giãi quyt: 35 don. 

- S6 vi vic không thuc thm quyn giái quyt, nhung duçic cp có thm 
quyên giao nhim vi to chirc thâm tra, xác minh, báo cáo: 00. 

- S) v11 vic thuc thm quyn giãi quyt cüa thu tru&ng ca quan, dan vi: 

+ S6 don yêu cu, phán ánh, kin nghj: 15; 

• So don khiu nai: 04; 

• S6 don t, cáo: 00. 

Qua cOng tác tip nhn, xir l, phâm 1oi dan khiu nti, t cáo, kin nghi, 
phãn ãnh dâ giiip phân djnh rö rang chi'rc näng giái quyêt don thu cüa cOng dan 
c trng don vi. Tr do giüp cho S& Y té dê dàng trong vic kiêm tra theo döi qua 

trinh giãi quyêt dan thu và có ho trçl, chi do kip thèi. Tránh tInh trang dan thu 
ton d9ng. 

KhO khãn nht hin nay là vic nguOi dan thng vit nhiu ni dung trong 
môt don nhu: Vira khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phán ánh. Do do kho khàn trong 
viêc xir 1, phân 1oti cüng nhu hung dan ngui dan viêt li don cho dung quy 
djnh. 

2. Kt qua giãi quyt khiu ni, to cáo thuc thm quyn 
Al 2.1. Kt qua giãi quyt khiu ni (kern theophi 1ic 2.1) 

- So vii vic dd dugc giâi quyt: 4/4 (ti' 1 100%). Trong do, giái quy&t 
dung hn (100%), giãi quyêt qua hn (0%), giãi quyêt dung (100%), giái quyêt 
sai (0%). 

- So vii vic dang xern xét giái quyt: 00/4 (t 16 00%). 

- S6 vii vic chua giái quyt: 00/4 (t 16 00%). 
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- So vi vic phrc tap, bt'rc xüc, tn d9ng kéo dài dn ngày 31/12/2017 ti 
dja phuang, don vi: 00. 

- Dánh giá cu the ve^ mt lam duc, chua lam duc trong vic giâi quyt 
khiu ni thuc thâm quyn; ye bào dam trInh tr, thU tiic trong qua trInh tiêp 
nhn, thii l và giái quyêt. phân tIch lam rô nh&ng khó khän, vuâng mac và 
nguyen nhân. 

NhIn chung, các dun thu khiêu nti du duqc giài quyt dam bão dUng quy 
trInh, trInh tir thU tiic và thyi gian quy djnh. Kêt qua giâi quyêt dan không có 
trrnmg ho nào khiêu ni tiêp hotc khii kin vu an ra tôa hành chInh. Qua giài 
quyêt dd mang 'ai  quyên và 1ci Ich cUa ngithi lao dng nhu: Giài quyêt cho 02 
viên chirc tr hInh thtrc buc thôi vic con li là Cãnh cáo; mt viên chüc bj cat 
các chê dO dc hi dã duc hung lai  chê d6 và mt viên chirc sau khi giài quyêt 
dA yêu câu don vi lam 1i trInh ti, thU tiic xem xét hInh thirc k 1ut. 

2.2. Kt qua giãi quyt t cáo (kern theophi lyc 2.2) 

- SO vii vic dã dugc giãi quyk 00. 

- So vu vic dang xem xét giài quy&: 00, 

- S6 vii vic phiirc ttp, birc xUc, tn d9ng kéo dài dn ngày 31/12/2017 ti 
dja phixo'ng, don vi: 00. 

3. Viêc ban hành, triên khai vã thirc hin quyt dlnh  giãi quyt khiu 
nii, kêt 1un ni dung to cáo (kern Iheophy lyc3) 

- Si Y t6 dã ban hành 04 Quyt djnh giái quy& khiu ni; không ban hành 
kêt luan  giài quyêt to cáo do don không du diêu kin thii 1 ('phy lyc kern theo). 

- Kt qua thirc hin các quyêt djnh giâi quyêt khiêu ni: S6 quyt djnh giãi 
quyêt khiêu nti dä dixçc thirc hin xong: 4/4 Quyêt djnh (dt 100%). 

- Dánh giá cu the ye mt lam duçic, chin lam duçc; phân tIch lam rO nhng 
khó khãn, vu'àng mac và nguyen nhân 

Các quyt djnh giãi quyêt khiu nti du dUng thm quyn và trinh tr thu 
tuc nên du'çic ngui khiêu nai, nguô'i bi khieu ni chap hành thirc hin. 

4. Ve^ vic thrçc Chu' t1ch UBND tinh giãi quyt thing thm quyn, da 
châm dfrt vic giãi quyêt nhtrng van khiêu ni, to cáo 

- Tng s6 vi yiêc duçc ChU tjch UBND tinh giái quyt dUng thm quyn, 
dà châm du't vic giâi quyet nhu'ng van con khiêu ni, to cáo, thông kê den ngày 
31/12/2017: Không. 

- So vu vic phát sinh mó'i dn ngày báo cáo (cu& qu 1/2018): Không. 

III. NHiN XET, DANH GIA CHUNG 

1. Vic chp hành quy dlnh  cUa pháp 1ut ve^ khiu ni, tO^ cáo 

- Vic áp dung các quy djnh cUa pháp lut d giài quyt khiu nat, t cáo 
nht là quy djnh ye thai hiu, thi hn trong tiép nhn, thii 1, giái quyêt khiêu 
ni, to cáo 
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Trong qua trinh giãi quyt don thu khiu ni, to cáo, S& Y t6 luôn barn theo 
huóng dan cUa Ludt, Nghj djnh cüa ChInh phü, Thông tu cüa Thanh tra ChInh 
pH Va luôn tuân thu ye quy trInh, quy djnh và thi gian giái quyêt don khiêu 
nai, to cáo. 

- Ve vic bão dam tInh cong khai, minh bach trong cong tác thm tra, xác 
minh các vii vic khiêu ni, tO cáo: Dam báo tInh cong khai, minh bach. 

- W thrc hin déi thoti vi cong dan khi giài quyt khiu ni 

Sau khi có kt qua xác minh, nu có nhUng vAn d6 con khác nhau giQa kt 
qua xác minh vá ni dung khiêu ni, S& Y tê luôn thirc hin tot cOng tác doi 
thoi nhäm dam bâo tInh thông nhât giu'a kêt qua xác minh và khiêu ni. DOng 
th?yi lang nghe kiên cña nguäi khiêu ni dôi vói két qua xác minh nhäm the 
hin tInh dan chü trong cOng tác dôi thoai. 

- Vic thirc hin quy djnh, quy trInh ve^ ban hành, trin khai vá tô   chirc thçrc 
hin quyêt djnh giâi quyêt khiêu ni, kêt 1un nOi  dung to cáo: Dam bâo theo 
quy djnh cüa Ludt Khiêu nti. 

- Vic lp M sa giãi quyt các vii vic khiu nti, to cáo: Vic lp h6 sa giãi 
quyêt khiêu ni ducc thirc hin dung nhu huóng dan tai khoán 3, Diêu 23 Thông 
tu so 07/201 3/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 nàm 2013 cüa Thanh tra Chmnh phü 
Quy djnh quy trInh giái quyêt khiêu nai  hành chInh. 

- V6 xü l di vó'i t6 chuc, cá nhân có thArn quyn giái quy& khiu ni, t 
cáo khOng dung vi ni dung, ban chat cüa vii vic và xtr 1 nhu'ng truOng hop 
to cáo không dung sir that:  KhOng. 

2. Ye nhfrng tru diem, hn ch, bat cp và nguyen nhân 

- COng tác Iãnh do, chi do cüa cAp Uy Dáng và chInh quyn; cong tác 
tuyên truyên, phô biên pháp 1ut; sir phôi hop cua Mt trn To quOc và các doàn 
the trong vic giãi quyêt khiêu ni, to cáo cüa cOng dan 

Luôn duc sr quan tam chi do cüa Tinh uy, UBND tinh trong tip cOng 
dan, giái quyêt don thu khiêu nai, to cáo, phán ânh, can b6 tham muu giüp viêc 
có chuyên mOn va ngày càng hoàn thin k nAng trong cong tác tiêp cong dan, 
giái quyêt don thu khiêu nai, to cáo, phán ãnh. 

- NhQ'ng khó khän, vuing mac; nh&ng ton ti, htn ch& trong qua trInh giái 
quyêt cac khiêu ni, tO cáo ti da phuang, don vi. 

Mt s6 don thu khiêu ni, to cáo dôi khi giái quyt chua kip thai, dirt dim, 
yic xfr 1 cOng chuc, viên chuc vi phm sau giái quyêt don dôi khi con chm so 
vâi yêu câu. 

- Nguyênnhân (khách quan, chü quan) cüa nhttng khó khän, vuing mac và 
ton ti, han ché. 

+ Do trInh Q dan trI ngày mt cao vá các quy djnh cUa pháp lut v khiu 
ni, to cáo ngày cáng ci.i the và h6 thOng tiêp cOng dan duc t6 chirc a nhiu cAp, 

FA 



nhiu ngành nên thun tin cho ngui dan trong vic the^ hin quyn khiu ni, 
to cáo cüa mmnh Ur do lu'çing don khiu nai, to^ cáo närn sau cao horn näm truóc; 

+ Sâ Y t& có 03 cong chirc lam cong tác thanh tra, nhi.mg phái giãi quyt 
nhiêu cong vic tir do vic giâi quyêt khiéu nti, to cáo, kiên nghj cüa Cong dan 
dOi khi chua kip th?i; 

+ TrInh d6 chuyên mon cüa cong chirc lam cong tác giâi quyt khiu ni, t 
cáo, kin nghj, phãn ành cüa cong dan chixa dáp üng vó'i nhu câu thrc tê cüa 
cong vic. 

- NhUng bin pháp khc phic nhttng khó khãn, vi.thng mac và tn ti, hn 
chê 

+ Tip tic chi do các don vi trirc thuc trong ngành Y te^ cn quan tam 
trong cong tác tiêp nhn, xir l don khiêu nti, to cáo, kiên nghj, phãn ânh cüa 
cOng dan; 

+ Tang cung cOng tác dào to trInh Q chuyên mOn nghip vi ii cho cong 
chüc lam cOng tác tiêp cong dan, xü l don khiêu ni, to cáo, kiên ngh, phán 
ánh phii hop vâi tInh hInh mcii. 

IV. BE XUAT, KIEN NGH! 

Thanh tra ChInh phñ cn có huâng dn thng nht huó'ng thi gian giâi 
quyêt don khiêu ni, to cáo nlnr: Thai hn giái quyêt là 30 ngày thi can quy djnh 
rö ngày lam vic hay tat ca các ngày (ke Ca ngày l, thir bay, chü nht) vi hin 
nay con chua thông nhât thO'i gian nay, do do gp khó khàn trong khi thirc hin. 

Trên day Id k& qua tip cOng dan, giái quyt don khiu ni, to-' cáo, kin 
nghj, phán ành trong ngành Y tê Ca Mau näm 2016 - 2017, So' Y tê xin báo cáo 
Doàn Giám sat Hi dông nhân dan tinh./.5 

Noinlzân: 
- Nhu trên; 
- Giám doe SO (báo cáo); 
- Lu'u VT, TTr. 

It 

KT. GIAM BOC 
PHO GIAM BOC 

soy 

CA ItOV, 



Phu lyc 1 

UBND ' 	 CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
YTE 	 Doe lap - Ttr do - Hanh phuc 
sôv1' 

KET QUA TIEP NHJN, Xfr LY DON 
CA  0 

Ktquãxfrly  
Kêt qua tip nhân 

Don không thuçc thârn quyen glal quyêt Dorn thuQc tham quyen giai quyet 
Tëing Ghi 

Nam 
Yêu ca cQng Trã Iai Duoc giao nhiém A 

chu 
Khieu Chuyen Hirong Ycu cau, phan Khieu 

phan anh To cao hoac vu, tham tra, xac I To cao 
kien nghi 

nai di 
tra Rn 

dan . 

minh, báo cáo 
Anti, kien nghi nai 

201617 - - - - -- - - 1_i - - - - - 0 -------- 

2017 29 6 	0 35 20 0 4 	 0 8  0 

Cng -T  46 8 0 54 31 0 4 	 0 15 4 0 0 



Phu luc 2.1 

UBND 	A 	 CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TE" 	
Bôc lap - Tir do - Hanh phüc 

KET QUA GIAI QUYET KHIEU NAI 
CA 

- Ba giat quyet Bang xem xet 
Chtra giãi Ghi 

Tong so  guyet  chu 
Nãm 

don thu I Dung Qua Giãi quyt Giãi quyt Con thOi hn Ht thri hn COn thO'i hn Ht thYi hn 
hn han dung sal giãi quyêt giãi quyêt giãi quyêt giãi quyê 

2O16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ------------------------------- ----------- . -------------------- I.___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2017 3 3 0 3 _0 0 0 0 0 
Cong  4 1 	0 4 [ 0  0 0 0 _____ 



W. [5 CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap - Tu' do - Hanh phüc 

KET QUA GIAI QUYET TO CÁO 

Phu luc2. 2 

Ba giãi ouyt  Bang xem xét  Chira giãi quyt Ghi chü 
Tong 

Näm so don 
Dung han Qua han 

Giãi quyt , 	 . Giai quyet sai Con thOi han 
. 

Ht thOi han COn tho'i hin H&thoi h,n 
. thii ly dung gial quyet giai quyet giai quyet guai quyet 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



MAU 	 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 

We lap - Tu do - Hanh phüc 

KET QUA BAN HANH, THIIC HiN QUYET D!NH 
GIAI QUYET KHIEU NAI,  KET LUJN NQI DUNG TO CÁO 

Phu luc 3 

Kt qua ban hành Kêt qua thtrc hin 

Quyt dinh giãi quyt A 

Nãm . iiieu mu 
Ket luan to cao 	 Ghi chü 

K&luân . Quyet dtnh  giai quyet klueu ni 
to cao Ba thirc 	Chifa thu'c Ba thu'c hiçn 	Chira thçrc hiçn 

hin xong 	hin xong xong 	 xong  

2016 1 0 1 	0 0 	 0 
- --  t---------------  -- t 

2017: 3 ---- - - - - - - - - - - 0 3 	 0 0 	0 -  
------A ------------------------------------------------------------------ - ---------------- -i ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 	 I 

1 QD s6 314/QD-SYT ngày 23/5/2017 (ong Dinh) 1 	0 1 	 0 0 	 0 

2 	QD s6 569/QD-SYT ngày 25/7/2017 (Thwyng) 0 1 	 0 	 0 	 0 

948/QDiSYT ngày 08/12/2017 (Thu Ba) - - 

I 

 

Cong 4 0 	
] 

4 1 	0 0 	
} 	

0 



UBND 	 U 	 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TE 	 Doe lap  - Tir do - Hanh phüc 

SiYTE >9 ) 

\ 	 1 	 DANHSACH 

CA 	
ác vii vic khiêu ni con tmn d9ng dn ngày 31/12/2017chu'a thrçrc giãi quyêt dirt diem 

Naãy,tháng,nàm 
Ho và ten cci Kêt qua xir 

Nguyen nhân, 
STT 

tip nhãn 
quan/tô chñ'c Dja chi Ni dung khiêu n1i l, giãi 

i do t on dQng 
(nguyen dun) quyet 

0 0 0 0 0 0 

Cing 0 0 0 0 0 0 



vIAU 	 CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIiT NAM 
EDôclâp -Tirdo - Hanhphñc 

11 	 DANH SACH 

CA 	 Cie vu vic to cáo con tOn dçng n ngày 31/12/2017 chira thrQ'c giái quyt dfrt dim 

STT 	Ngãy, tháng, näm tip nhãn H? 	 Dia chi 	Ni dung t6 cáo Kt qua xfr 1, giãi quyt' Nguyen nhân, I do tn dQn 

0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 

Cng 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 


