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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về phòng,  

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

(giai đoạn từ 2019 đến 2021) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-ĐGS ngày 06/4/2022 của Đoàn Giám sát Hội 

đồng nhân dân, về báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở Y tế báo cáo như sau: 

A. ĐẶC HIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

lĩnh vực Y tế: Y tế Dự phòng; khám, chữa bệnh; An toàn thực phẩm, Dân số - kế 

hoạch hóa gia đình; thuốc, mỹ phẩm; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, 

chính sách trong việc đầu tư, kinh doanh, cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm 

vi quản lý của nhà nước trong lĩnh vực Y tế. 

 Hiện nay, hệ thống tổ chức ngành Y tế gồm 128 đơn vị, bao gồm Văn 

phòng Sở Y tế, 02 Chi cục, 04 trung tâm tuyến tỉnh, 11 bệnh viện, 4 trung tâm y 

tế có giường bệnh và 5 trung tâm y tế không có giường bệnh, 101 trạm y tế xã, 

phường, thị trấn và  2.200 phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà thuốc, quầy 

thuốc tư nhân.  

B. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các quy định về 

PCTN và THTK, CLP tại cơ quan đơn vị  

Sở Y tế tập trung triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

13/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 135/KH-SYT ngày 

31/12/2019 của Sở Y tế về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động như: Luật Phòng, 

chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, 

người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch số 134/KH-

UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, về triển khai thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021”. 
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 - Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

+ Công khai các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên 

Website của ngành và bản tin hàng tháng trên cổng Thông tin của Sở. 

+ Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công 

tác cải cách hành chính và Quyết định số 1009/QĐ-BYT ngày 26/3/2015 của Bộ 

Y tế, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

+ Chuyển văn bản qua địa chỉ email của lãnh đạo đơn vị trong ngành Y tế. 

+ Triển khai trực tiếp: Tại Sở Y tế vào các ngày họp báo tháng, quý, năm 

cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành Y tế. 

 - Hiệu quả mức độ phù hợp với đặc thù của tổ chức và hoạt động của từng 

đơn vị; chất lượng, kết quả đạt được qua việc tuyên truyền: Qua công tác tuyên 

truyền, triển khai các văn bản đã làm tăng nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo 

các đơn vị trong công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. 

 2. việc phân công, bố trí công chức, viên chức tham mưu thực hiện 

công tac PCTN và THTK, CLP tại đơn vị 

 Ban Giám đốc Sở giao cho thanh tra Sở tham mưu cho Ban Giám đốc thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; PCTN và THTK; CLP. 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

3.1 Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

 - Việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân: 

+ Được công khai bằng văn bản, các cuộc Hội nghị, Website, Bản tin y tế... 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

+ Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của nhà nước, 

đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định rõ nhiệm 

vụ chi theo từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của từng đơn vị để phân bổ dự 

toán ngân sách hàng năm cho phù hợp. 

+ Thực hiện công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm cho các đơn 

vị trực thuộc và tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính theo quy định. 

+ Phản ánh đầy đủ chi tiết các nguồn thu phí, lệ phí, thu từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh dịch vụ và thu khác của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao theo quy định. 

+ Thực hiện công tác mở sổ sách, hạch toán kế toán và tổng hợp báo cáo 

tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm về đơn vị cấp trên theo đúng các biểu 
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mẫu báo cáo quy định hiện hành. 

- Đối với các dự án, chương trình mục tiêu đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt: 

 Sở Y tế đã triển khai và giao nhiệm vụ chuyên môn cho các đơn vị trực 

thuộc chủ trì thực hiện các Chương trình, dự án và chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch, dự toán kinh phí để trình cấp có thẩm quyền phân khai nguồn vốn, giao dự 

toán cho các đơn vị và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch (tại Quyết định số 

264/QĐ-UBND ngày 21/02/2019) và Sở Y tế đã triển khai cho các đơn vị được 

giao nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định. 

- Đối với công tác quản lý tài sản công: 

+ Về quản lý tài sản: Các đơn vị sử dụng ngân sách mở sổ theo dõi, hạch 

toán kế toán đầy đủ các tài sản, trang thiết bị đơn vị đang quản lý, sử dụng trên hệ 

thống sổ sách, báo cáo tài chính của đơn vị và trên phần mềm quản lý tài sản theo 

quy định. 

+ Định kỳ cuối năm kiểm kê, đánh giá lại tài sản, báo cáo về Sở Y tế, Sở 

Tài chính theo quy định. Trường hợp tài sản, hư hỏng không sửa chữa được thì 

lập thủ tục trình xin thanh lý theo đúng quy định. 

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của 

người có chức vụ, quyền hạn: 

+ Công tác tổ chức bộ máy được thực hiện theo quy định của ngành và 

pháp luật có liên quan. 

+ Công tác cán bộ: Trên cơ sở biên chế được Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và Sở Y tế giao hàng năm, Sở Y tế phân bổ nhân lực các đơn vị trực 

thuộc, đồng thời theo các tiêu chí: Tổng số lượng được giao, chức năng, nhiệm 

vụ, quy mô đơn vị... 

+ Sở Y tế đã ban hành và triển khai các văn bản quy định về quy tắc ứng 

xử của ngành, quy tắc ứng xử, quyền hạn của người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật khác theo quy định pháp luật phải 

công khai, minh bạch: 

+ Tất cả các chính sách, pháp luật, văn bản từ tuyến trên đều được triển 

khai đến tất cả các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động biết để thực 

hiện. 

Hình thức công khai:  

+ Đối với các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách: Thông báo bằng 

văn bản cho các đơn vị biết, thực hiện. 

+ Đối với đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các 

khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: Các đơn vị dự 

toán, báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính tham 
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mưu lãnh đạo Sở quyết định phê duyệt. 

+ Đối với tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ: Dự toán, báo cáo; 

Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở quyết định phê duyệt. 

+ Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà 

nước: bộ phận tham mưu nghiên cứu, tham mưu đề xuất các cấp, các ngành có 

liên quan thẩm định, phê duyệt. 

+ Đối với quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

+ Đối với các dự án, chương trình mục tiêu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt: Triển khai thực hiện theo phê duyệt, định kỳ theo dõi báo cáo. 

- Việc thực hiện trách nhiệm giải trình: 

+ Khi có yêu cầu của tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân bị tác động trực 

tiếp bởi quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. 

+ Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu 

cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. 

+ Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện theo quy định của pháp 

luật liên quan. 

3.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn 

- Chấp hành đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và 

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm. 

- Các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sử dụng kinh phí hoạt động 

thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, thực hiện tốt 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, 

thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và làm căn cứ để cán bộ, 

viên chức thực hiện. Quy chế chi tiêu nội bộ do thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

ban hành trên tinh thần công khai, dân chủ và có sự thống nhất của Đảng ủy, Tổ 

chức công đoàn đơn vị. 

- Trên cơ sở dự toán được giao, hàng năm các đơn vị trực thuộc lập kế 

hoạch phân khai kinh phí sử dụng lại (chia ra 04 quý). Quản lý, điều hành chặt 

chẽ bám theo kế hoạch đã phân khai, thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội 

bộ và các văn bản quy định hiện hành, triệt để tiết kiệm chi tiêu như: mua sắm, 

sửa chữa (nếu chưa thật sự cấp bách), văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện 

nước, hội nghị tập huấn (tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống) thuê phương tiện, 

nhiên liệu, công tác phí đi kiểm tra, giám sát phải kết hợp nhiều nội dung cùng 

đợt công tác,... để tạo thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên 

đơn vị. 
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- Trên cơ sở phân bổ dự toán của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc thực hiện 

công khai dự toán, công khai quyết toán theo quy định tại Thông tư số 

61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kết quả có 24/24 đơn vị thực hiện công khai 

kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

- Thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quy chế chi tiêu 

nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công được ban hành kèm theo Quyết 

định số 01A/QĐ-SYT ngày 02/01/2018 của Sở Y tế, về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ giai đoạn 2018-2020. 

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

Trong niên độ báo cáo chưa phát hiện công chức, viên chức, người lao 

động tại trong ngành Y tế sử dụng tài sản công để làm quà tặng, nhận quà tặng 

không đúng quy định. 

3.4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các 

cấp; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, về Quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 

phương; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SYT ngày 17/6/2014 

của Sở Y tế, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế, quy định về “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

3.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng 

Trong niên độ báo cáo đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 

công chức theo quy định. 

3.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập 

- Việc phổ biến các văn bản QPPL mới về kê khai tài sản, thu nhập 

Sở Y tế đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc Nghị định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập 

Các đơn vị trực thuộc điều triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định. 

- Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

      Các đơn vị đã thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết và công khai bằng 

hình thức công bố tại các cuộc họp 

     -  Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập 

Số đơn vị đã triển khai thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 
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25 (bao gồm Văn phòng Sở Y tế) đạt 100%. 

- Số người phải xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập: Trong niên độ báo 

cáo Sở Y tế chưa thực hiện công tác xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập 

3.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình 

quản lý, phụ trách: Không. 

3.8. Việc thực hiện cải cách hành chính 

Thực hiện theo Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 09/01/2020 của Sở Y tế, về 

viêc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ngành Y tế tỉnh Cà Mau. 

- Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC: 

+ Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện nghiêm theo Nghị định 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, về kiểm soát TTHC. 

+ Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SYT ngày 14/01/2020 của Sở Y tế, về 

việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. 

+ Sở Y tế đã trình UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Y tế tỉnh Cà Mau: Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 (ban 

hành mới 01 TTHC). 

- Công khai thủ tục hành chính: 

+ Tổng số TTHC của Sở đến thời điểm hiện tại hiện tại: 175 TTHC. 

+ TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm GQTTHC tỉnh: 140 TTHC. 

+ TTHC không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm GQTTHC tỉnh: 35 TTHC. 

+ TTHC được công khai trên dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Mức độ 2: 35 

thủ tục, mức độ 3: 51 thủ tục, mức độ 4: 89 thủ tục, thực hiện BCCI: 141 thủ tục. 

 + Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Không. 

- Kết quả thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Thời 

gian cắt giảm > 20% theo quy định của từng TTHC, đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh công bố. 

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Số TTHC thực hiện cơ 

chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 175/175 TTHC. 

- Việc ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận nhận và trả kết quả: Tiếp 

tục thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Cải cách tài chính công: 

+ Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngàỵ 

07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Thực hiện cơ chế tự chủ của 
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đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

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

hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Thực hiện theo Kế hoạch số 11/KH-SYT ngày 15/01/2020 của Sở Y tế, về 

việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 ngành Y tế tỉnh Cà Mau. 

Tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi xử lý trên VIC đạt 100%. 

3.10. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản 

Thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 

của Thủ tướng Chính phủ, quy định về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tính đến nay, Sở Y tế có trên 4.000 công 

chức, viên chức và người lao động được trả lương qua tài khoản ngân hàng theo 

quy định của Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg. 

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Không. 

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

chống tham nhũng: Không. 

 6. Nhận xét, đánh giá chung 

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở luôn chủ động, chỉ đạo kịp thời trong công 

tác phòng, chống tham nhũng; tại Sở có sự giám sát lẫn nhau giữa các bộ phận, 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực 

hiện thường xuyên với nhiều hình thức, duy trì việc công khai, minh bạch hoạt 

động của Sở theo quy định và ý thức của công chức, viên chức, người lao động.  

C. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý nhà nước 

1.1. Việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Sở Y tế tiếp tục tuyên truyền Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

ngày 26/11/2013, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, 

Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết môt số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến 

tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế. 

Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc ban hành Chương trình của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2021. Sở Y tế đã 

triển khai Quyết định về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2021 thực 

hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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1.2. Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc của đơn vị 

THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ: Sở Y tế triển khai, phổ biến rộng rãi các quy định mới về định mức tiêu 

chuẩn để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng quy định, đồng thời 

chỉ đạo công khai, thông tin rộng rãi để người dân biết, giám sát. Các cơ quan 

đơn vị đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí đối với các nguồn kinh phí của đơn vị thực hiện, tài sản được 

giao quản lý, sử dụng. 

Tiết kiệm chi quản lý hành chính như văn phòng phẩm, cước phí thông 

tin liên lạc, sử dụng điện, xăng, dầu, nước, công tác phí, hội nghị, hội thảo. 

1.3 . Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất được giao quản lý 

Thực hiện đúng theo quy định 

1.4.Việc tham mưu rà soát, sắp xếp tài sản công 

Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về công tác quản lý ngân 

sách. Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẻ các khoản chi, đảm bảo chi theo 

dự toán phê duyệt và chế độ quy định, kiên quyết loại trừ các khoản chi không 

đúng chế độ quy định, vượt định mức. 

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế; 

- Đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt chỉ đạo. 

Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ mà các đơn vị trực thuộc Thực hiện sự 

chỉ đạo của cấp trên năm 2021 các đơn vị đã làm tốt và hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

2. Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước 

2.1. Sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước 

và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc pham vi quản lý 

Sở Y tế đã thực hiện tinh gọn bộ máy tại Văn phòng Sở và các đơn vị 

cùng chức năng ở tuyến tỉnh.  

2.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động 

Thực hiện đúng theo Luật Lao động, Luật Công chức, Luật viên chức. 

3. Quản lý, sử dụng đất đai: Không thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

theo quy định Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Qua công tác kiểm tra chưa phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm theo 

quy định Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

5. Nhận xét, đánh giá chung 

-  Công tác THTK, CLP được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp. 
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- Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về THTK, CLP kịp 

thời, việc chỉ đạo THTK, CLP cụ thể có phân công đơn vị chủ trì thực hiện 

trên từng lĩnh vực, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện 

nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. 

- Công tác đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt kế hoạch.  

- Kết quả lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt theo 

Quyết định.   

6. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, 

Chương trình THTK, CLP của các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) 

- Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, 

chống thất thu. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, xây dựng phương án tiết kiệm 

để thực hiện từ khâu lập dự toán và cả quá trình thực hiện. 

7. Đề xuất, kiến nghị  

7.1.  Kiến nghị về công tác chỉ đạo điều hành:  

Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lảng phí hơn nữa và đề ra 

kế hoạch cụ thể để các đơn vị thực hiện. 

7.2. Kiến nghị về hoàn thiện các quy định pháp luật về THTK, CLP: 

Không. 

7.3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

THTK, CLP: Không. 

Trên đây là báo cáo về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- VP Đoàn đại biểu QH &HĐND ; 

- Ban Giám đốc Sở ;           

- Lưu: VT, TTr.                                                                

 

                                                                

                                                                Nguyễn Văn Dũng 
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