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Kính gửi: Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 807/UBND-NC ngày 

27/11/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng 

(PCTN). Thời gian qua, qua theo dõi, đánh giá về công tác PCTN thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý cho thấy việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về PCTN tại một số 

đơn vị trực thuộc vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, như: Một số văn bản quan trọng 

chỉ đạo về công tác PCTN chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời so với yêu 

cầu; một số đơn vị việc thiết lập và công khai đường dây điện thoại nóng để xử lý 

thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người 

dân, doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ chưa đạt yêu cầu; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác 

PCTN chưa nề nếp, báo cáo chậm, chất lượng thấp hoặc không thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động theo quy định của 

pháp luật ở một số đơn vị còn mang tính hình thức và không đảm bảo yêu cầu về nội 

dung, thời gian; việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm chưa 

đảm bảo quy định, quy trình và tiêu chí; công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham 

nhũng trong nội bộ các đơn vị còn hạn chế,…  

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN trong thời gian 

tới, Giám đốc Sở yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCTN thuộc thẩm quyền, nhất là 

công tác lãnh đạo, triển khai và việc ban hành các văn bản chỉ đạo về PCTN theo yêu 

cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của ngành đảm bảo nội dung và tính kịp thời. Triển khai 

có hiệu quả các Quy chế phối hợp trong công tác PCTN; triển khai và thực hiện 

nghiêm túc việc thiết lập đường dây điện thoại nóng để tiếp nhận, xử lý kiến nghị, 

phản ánh, tố cáo các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và 

pháp luật về PCTN nói riêng; thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; quan tâm tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ PCTN tại đơn vị.  

2. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định pháp luật. Làm tốt 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên 

quan đến tham nhũng. Đề cao vai trò, trách  nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí, với việc thực hiện phân công, 

phân cấp rõ ràng và quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cán bộ trong công tác quản lý; nhận diện tham nhũng theo vị trí việc làm; khắc phục 

tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý.  

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú 

trọng giải pháp: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ 

quản lý, người giữ chức vụ; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy tắc ứng xử, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các 

lĩnh vực để chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi 

tham nhũng. 

4. Tăng cường tự kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác 

quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, phát hiện xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, 

lãng phí. Kiểm tra hoặc kiến nghị kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý 

sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị nhất là việc thực hiện nghiêm các kiến nghị, kết 

luận, quyết định xử lý sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung 

tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Thực hiện công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và PCTN trên Cổng/trang thông tin 

điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông theo quy định.  

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo định kỳ 

và đột xuất, chuyên đề. 

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ 

của mình chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, định kỳ tổng 

hợp kết quả báo cáo về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở). Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối 

hợp các phòng chức năng, các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các nội dung quản lý Nhà nước về PCTN thuộc thẩm quyền Sở Y tế quản lý, định 

kỳ tổng hợp, báo cáo Giám đốc và các cấp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng chức năng (thực hiện);  

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải);                

- Lưu: VT, TTrS. 

Gửi văn bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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