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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KL-SYT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Trách nhiệm của Thủ trưởng trong công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng  

tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1410/QĐ-SYT ngày 29/5/2019 của 

Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong công tác 

kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 

tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn. Từ ngày 11/6/2019 đến ngày 

03/7/2019, Đoàn Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đã tiến hành thanh tra tại 

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn theo kế hoạch, thời kỳ thanh tra từ ngày 

01/01/2017 đến 15/5/2019. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 66/BC-ĐTT ngày 05/7/2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, Giám đốc 

Sở Y tế kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, 

có chức năng nhiệm vụ đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và 

dưới cao đẳng, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực y tế khác do Sở Y tế giao. 

 Về bộ máy tổ chức, nhà trường có Ban Giám hiệu gồm 03 đồng chí đều 

có trình độ sau Đại học, 07 phòng chức năng và 10 bộ môn. Đơn vị có 77 cán 

bộ, viên chức trong biên chế và hợp đồng lao động, trong đó, trình độ sau đại 

học 23; Đại học 46; trình độ khác 08. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về việc tiếp công dân 

Thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo thực hiện và bố trí phòng tiếp công dân đảm 

bảo cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân. Có niêm yết Nội quy, Lịch tiếp 

công dân theo quy định, Lãnh đạo đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ 02 

lần/tháng. Có Quyết định phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên; Sổ tiếp 

công dân theo quy định. Trong thời kỳ thanh tra đơn vị không có công dân đến 

phản ánh, kiến nghị, tố cáo. 

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị  
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Đơn vị có sổ tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định. Trong thời kỳ 

thanh tra không có đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng nhà 

trường. 

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác 

kiểm tra tại đơn vị và việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

của các cơ quan quản lý nhà nước tại đơn vị 

3.1 Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác 

kiểm tra tại đơn vị  

Trong 03 năm (2017 - 2019) đơn vị đều ban hành Quyết định thành lập 

đoàn kiểm tra và xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ việc thực hiện 

nhiệm vụ của các phòng  chức năng, bộ môn của nhà trường. Mỗi năm đơn vị tổ 

chức tự kiểm tra 4 lần/năm, kết quả kiểm tra các năm cho thấy: các phòng  chức 

năng, bộ môn cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có cá nhân 

hoặc tập thể vi phạm pháp luật.  

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm còn sơ sài, nội 

dung chưa đầy đủ.  

3.2 Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện kết luận 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước tại đơn vị.  

- Năm 2018, đơn vị làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước (thời kỳ kiểm 

toán 2017), kết quả kiểm toán cho thấy: Nhà trường thực hiện thu chi tài chính 

đúng quy định, không có biểu hiệu tham nhũng, tiêu cực. 

- Tại Thông báo số 120/TB-SYT ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về kết quả 

kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018 tại Trường 

Cao đẳng Y tế cho thấy, đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót, cụ thể: Về Công 

tác tổ chức cán bộ (chưa ban hành Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; còn quy hoạch chức danh lãnh đạo đối với 

viên chức đương nhiệm; chưa tách chức danh quy hoạch cấp trưởng và cấp phó; 

Hồ sơ bổ nhiệm chưa có văn bản thông báo ý kiến của cấp ủy đơn vị về nhân sự 

đề nghị bổ nhiệm). Về Công tác tiếp công dân (bảng Nội quy tiếp công dân có 

nội dung chưa phù hợp, Lịch tiếp công dân của lãnh đạo mới chỉ có 01 ngày 

/tháng, chưa có Lịch tiếp công dân thường xuyên của cán bộ được phân công 

tiếp công dân). Việc kê khai tài sản thu nhập chưa theo đúng hướng dẫn (Một số 

bản kê khai chưa ghi đầy đủ thông tin, không ghi tổng thu nhập trong năm, cán 

bộ nhận bản kê khai không ký nhận bản kê khai).  

Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, đơn vị đã khắc phục những hạn chế, 

thiếu sót theo nội dung Thông báo số 120/TB-SYT của Sở Y tế. 

- Năm 2019 tại Trường Cao đẳng Y tế có Đoàn thanh tra của Tổng cục 

dạy nghề về công tác giáo dục nghề nghiệp, đến thời điểm hiện nay Đoàn thanh 

tra vẫn đang thực hiện, chưa có kết luận thanh tra. 

4. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) 
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4.1. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về PCTN 

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về PCTN 

Hằng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch và phổ biến quán triệt Luật 

PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các chủ trương, đường 

lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, kế 

hoạch hoạt động của Nhà trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao 

động trong đơn vị theo định kỳ hằng năm, mỗi quý 01 lần. 

 b) Xây dựng kế hoạch PCTN hằng năm 

Thực hiện Luật PCTN và kế hoạch của Sở Y tế, căn cứ nhiệm vụ công tác 

từng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch PCTN hằng năm. Kế hoạch xây dựng 

đảm bảo mục đích yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, trong đó có xây dựng các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bộ phận thực hiện. 

Thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về 

công tác PCTN; đồng thời xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và giám sát tại các 

khoa phòng, bộ môn về việc thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính, chức trách 

nhiệm vụ và thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà trường; qua đó đã góp phần 

ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời không để các hành vi tham nhũng xảy ra. 

c) Việc tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi tham nhũng 

Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị không nhận được đơn thư phản ánh, kiến 

nghị hoặc đơn tố cáo có nội dung liên quan đến hành vi tham nhũng. 

d)  Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, 

tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng 

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tốt việc bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của người phát hiện tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng.  

e) Việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin, 

tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 

quá trình phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng 

Hằng năm, đơn vị đều thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy 

chế làm việc; quán triệt, triển khai đến cán bộ, viên chức việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và trách nhiệm của cá nhân, phòng ban 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân 

chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng và thực hiện công 

khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị. Phát huy vai trò của Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, giáo dục; kiểm tra, giám sát phát hiện, 

tố giác các hành vi tham nhũng. 

f) Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo trong công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng  
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Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN định kỳ. Báo cáo đảm bảo về thời gian và 

nội dung yêu cầu theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế.   

4.2. Chấp hành quy định của pháp luật về PCTN, quy tắc ứng xử, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm 

của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng. 

Đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy tắc 

ứng xử, Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công 

vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn và Quy 

chế chi tiêu nội bộ năm 2017- 2019. Đồng thời xây dựng Quy hoạch Lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. 

4.3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 

Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị không để xảy ra hành vi tham nhũng. 

4.4. Kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật 

Thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, 

thu nhập hàng năm theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi 

hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập và các văn bản hướng dẫn của 

Sở Y tế. Trong thời kỳ thanh tra không có trường hợp nào phải giải trình kê 

khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập, không có trường hợp nào có kết luận không 

trung thực trong minh bạch tài sản, thu nhập. 

Tuy nhiên: Có một số bản kê khai người nhận chưa ký đầy đủ vào các 

trang; có 02 bản kê khai (2018) còn kê khai cả con đã thành niên (Vương Thị 

Tuyết, Hoàng Minh Độ) 

4.5. Công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị (Trong việc 

mua sắm công và xây dựng cơ bản. Công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản của Nhà nước, giá thuốc, các loại phí liên quan đến việc khám, 

chữa bệnh và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật). 

a) Việc quản lý và sử dụng các khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp; 

khoản thu - chi hoạt động của đơn vị năm 2017, 2018 và 4 tháng đầu năm 2019: 

 * Về lập dự toán, giao dự toán:  Đơn vị đã xây dựng dự toán năm 2017, 

2018 và năm 2019 theo đúng hướng dẫn quy định và chủ động dự kiến phân 

khai dự toán năm, trình Sở Tài chính thẩm định phân bổ. 

 * Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, 2018, 2019  

- Năm 2017:  Thực hiện dự toán thu học phí là 2.638.630.000 đồng, thực 

hiện so với dự toán được giao đạt 62,8%; Thực hiện rút dự toán NSNN 

8.791.522.000 đồng (dự toán sau khi Kho bạc NN đã trừ phần tiết kiệm); 
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-  Năm 2018: Thực hiện dự toán thu học phí là 2.670.565.000 đồng, thực 

hiện so với dự toán được giao đạt 98,9%; Thực hiện rút dự toán NSNN 

8.958.432.500 đồng (dự toán sau khi KBNN đã trừ phần tiết kiệm); 

-  Năm 2019: Dự toán thu học phí được giao là 2.600.000.000 đồng, thực 

hiện thu 4 tháng đầu năm là: 655.300.000 đồng,  đạt 25,2%. so với dự toán được 

giao. Đơn vị đã rút dự toán NSNN 1.925.357.000 đồng, đạt 17,79% so với dự 

toán được giao. (Quý I/2019 trên cơ sở đối chiếu KBNN của đơn vị). 

 * Việc chấp hành chi tiêu 

Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra sổ kế toán, kiểm tra xác suất một số hồ 

sơ chi tiêu và chứng từ quyết toán. Hiệu trưởng Trường Cao đảng Y tế Lạng Sơn 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực, đúng đắn và pháp lý của 

chứng từ kế toán và số liệu trong báo cáo tài chính theo quy định. 

 * Đối với mua sắm, quản lý tài sản cố định 

- Đối với chi mua sắm, quản lý tài sản cố định, qua kiểm tra ngẫu nhiên 

cho thấy: Đơn vị đã thực hiện mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh 

hoặc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá của các nhà cung cấp, 

có lưu hồ sơ mua sắm và chứng từ đầy đủ theo các quy định hiện hành. 

- Đối với chi mua sắm, quản lý tài sản cố định có giá trị lớn, kết quả kiểm 

tra ngẫu nhiên hồ sơ cho thấy: Đơn vị căn cứ Quyết định số 112/QĐ-STC ngày 

11/7/2018 của Sở Tài Chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua 

sắm tập trung máy photocopy và máy chiếu của các đơn vị khối tỉnh Lạng Sơn 

năm 2018 và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu 

mua sắm. Lưu hồ sơ mua sắm và chứng từ đầy đủ. 

 b)  Việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách 

Năm 2017, Đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước là: 14.890.000 đồng; năm 

2018 nộp ngân sách nhà nước là: 63.728.000 đồng. 

 c) Việc thu, chi nguồn phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác 

của đơn vị 

Đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng các khoản thu, chi 

của đơn vị. Phân bổ các khoản chi theo nội dung và nguồn kinh phí phù hợp tính 

chất, nội dung, mục lục ngân sách nhà nước. Hàng tháng, quý, đối chiếu việc sử 

dụng nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn thu với Kho bạc Nhà nước. Thực 

hiện đúng các quy trình mua sắm, đấu thầu, sửa chữa, thanh toán theo quy định. 

Lập báo cáo quyết toán đúng thời hạn theo quý và năm. Quy chế chi tiêu nội bộ 

được xây dựng trên cơ sở thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức 

trong đơn vị; qua đó đã giúp đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện bộ 

máy tài chính. Đời sống cán bộ, viên chức và người lao động được cải thiện, 

nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. 

 d) Việc công khai tài chính:  
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Đơn vị thực hiện công khai đầy đủ tại Quyết định số 61/QĐ-CĐYT ngày 

29/3/2018 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017; 

Quyết định số 35/QĐ-CĐYT ngày 25/3/2019 về công bố công khai số liệu quyết 

toán ngân sách năm 2018 của Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn. Báo cáo số 

116/BC-CĐYT ngày 28/12/2017; báo cáo số 115/BC-CĐYT ngày 27/12/2018 

về báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính. 

Tuy nhiên, đơn vị còn lúng túng về lập các báo cáo; nguyên nhân do 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế 

độ kế toán hành chính sự nghiệp (áp dụng từ 01/01/2018) có nhiều sự thay đổi 

về danh mục báo cáo tài chính, các khoản ghi nhận doanh thu, chi phí và cách 

ghi nhận nguồn vốn.  

III. KẾT LUẬN 

Trong thời kỳ thanh tra, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn cơ bản đã thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật về trách nhiệm của Thủ trưởng trong công 

tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. Đơn vị đã thực hiện, chấp hành tốt quy định về  công tác thu 

chi tài chính, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường, thủ 

trưởng đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, 

viên chức về Luật Tiếp công dân, Luật PCTN, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại và 

các văn bản có liên quan. Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị không có cá nhân và 

tập thể có biểu hiện tham nhũng, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị hoặc tố 

cáo liên quan đến hành vi tham nhũng. 

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra cho thấy Trường Cao đẳng Y tế Lạng 

Sơn vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm, khắc phục như: 

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tự kiểm tra hằng năm (sau khi có 

quyết định kiểm tra của thủ trưởng đơn vị) còn sơ sài, nội dung chưa đầy đủ. 

- Kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Y tế cho thấy đơn vị vẫn 

còn một số hạn chế, thiếu sót về công tác Tổ chức cán bộ, công tác Tiếp công 

dân và việc kê khai tài sản thu nhập. Hiện tại, đơn vị đã có các giải pháp khắc 

phục, tuy nhiên, vẫn còn có thiếu sót trong việc ký nhận của người nhận bản kê 

khai, có bản kê khai kê cả con đã thành niên. 

- Đơn vị còn lúng túng về lập các báo cáo tài chính do việc nghiên cứu và 

áp dụng Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính còn 

gặp khó khăn. 

Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót: 

 Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị và việc 

thực hiện nhiệm vụ của một số bộ phận, cá nhân còn hạn chế, chưa kịp thời. 

 Việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của các phòng chức năng Sở Y tế 

chưa được thường xuyên. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ  
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Từ Kết luận thanh tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, 

Giám đốc Sở Y tế xử lý như sau: 

1. Trường Cao đẳng Y tế 

- Qua công tác thanh tra không phát hiện vi phạm đến mức phải xử lý theo 

qui định của pháp luật. Tuy nhiên Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là Thủ 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (chú ý việc xây dựng kế hoạch kiểm tra). 

- Lãnh đạo nhà trường cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác tiếp nhận 

giải quyết đơn thư, PCTN; chỉ đạo cán bộ, viên chức thường xuyên nghiên cứu 

cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ 

trách. Tăng cường đề xuất, tham mưu những khó khăn vướng mắc trong công 

tác giải khiếu nại, tố cáo và PCTN với Sở Y tế để có hướng giải quyết kịp thời 

- Thủ trưởng đơn vị tiếp tục triển khai Thông tư số 08/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập (phụ lục II, III) và chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ thực 

hiện kê khai tài sản thu nhập cho đúng, đầy đủ theo quy định. Đồng thời chỉ đạo 

bộ phậm tham mưu tích cực chủ động nghiên cứu văn bản để thực hiện theo 

đúng quy định về quản lý và sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước. 

2. Các phòng chức năng của Sở Y tế 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trực thuộc về công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và phòng chống tham nhũng. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

3. Yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế chỉ đạo, thực hiện kết luận 

thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Y tế trước ngày 

31/7/2019. 

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, giao cho Thanh 

tra Sở Y tế thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức: Đăng trên 

trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn trong 05 ngày liên tục./. 

 
Nơi nhận: 
 - Trường CĐYT Lạng Sơn;  

 - Thanh tra tỉnh;  

 - Lãnh đạo SYT; 

 - Lưu: VT, Hồ sơ ĐTT.          

 - Website Sở Y tế.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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