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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn  

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-SYT ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở 

Y tế về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn. 

Từ ngày 27/8/2019 đến ngày 23/9/2019, Đoàn thanh tra Sở Y tế đã tiến 

hành thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 

01/01/2017 đến ngày 31/12/2018. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 98/BC-ĐTT ngày 01/10/2019 của Đoàn 

thanh tra, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA 

Trung tâm Y tế  huyện Bắc Sơn là đơn vị trực thuộc Sở Y tế có chức năng 

thực hiện c ng tác khám ch a  ệnh,  h c h i chức năng  kết h   Y h c hiện đại 

v i Y h c c  truyền  ân tộc.  h ng chống  ịch  ệnh, tiêm chủng mở rộng   h  

đạo ki m tra, hư ng   n các hoạt động chuy n m n nghiệ  v  tuyến  ư i đ ng 

tr n địa  àn  Quản l , s    ng hiệu quả cơ sở vật ch t, cán  ộ, kinh  h , thuốc 

vật tư, trang thiết  ị Y tế  Xây  ựng và c  kế hoạch   i  ư ng đội ngũ cán  ộ y 

tế đảm  ảo cơ c u h   l , thực hiện đ ng các chế độ ch nh sách đối v i cán  ộ  

 hủ tr ,  hối h   v i các ngành, đoàn th  tr n địa  àn huyện làm tốt c ng tác 

truyền th ng giáo   c sức kh  . 

Về t  chức  ộ máy thực hiện th o quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 

06/9/2018 của UBND t nh Lạng Sơn, g m: 16 khoa, 05  h ng chức năng  T  

chức Đảng: g m 05 chi  ộ trực thuộc Đảng  ộ  T  chức   ng đoàn: G m 24 t  

c ng đoàn  T  chức đoàn thanh ni n: 01  hi đoàn. 

T ng số cán  ộ, c ng chức, vi n chức và người lao động 299 người, trong 

đ  khối y tế huyện: 157 vi n chức, 12 h   đ ng th o NĐ 68/2000/NĐ-CP; h   

đ ng lao động chuy n m n nghiệ  v  19. Tr nh độ đại h c và tr n đại h c: 38  

 ao đẳng, trung c  : 111  Tr nh độ khác: 08. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Trách nhiệm của ng  i đ ng đ u cơ quan, đơn vị trong việc tổ 

ch c, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng trong phạm vi quản lý 

1.1. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị 

Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã thực hiện c  th  hóa các chủ trương của 

Trung ương, của T nh ủy, UBND t nh về công tác phòng, chống tham nhũng, 
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lãng phí tại đơn vị, c  th :kế hoạch số 56/KH-TTYT ngày 08/4/2013 về thực 

hiện kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 08-3-2013 của T nh ủy về việc thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Ch   hành Trung ương Đảng 

(Khóa XI) tiếp t c thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Ch p hành 

Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối v i công 

tác PCTN, lãng phí; kế hoạch số 84/KH-TTYT ngày 08/4/2014 về tri n khai 

thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối v i việc kê khai và ki m soát 

việc kê khai tài sản thu nhập; kế hoạch số 46/KH-TTYT ngày 15/3/2019 về việc 

tri n khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018  kế hoạch tri n 

khai công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị từ năm 2017, 2018, 2019  

thực hiện đầy đủ các kỳ  áo cáo th o quy định. 

1.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ trong đơn vị 

Công tác tuyên truyền, giáo d c chính trị tư tưởng về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng  h  đối v i cán bộ đã đư c đơn vị nghiêm túc tri n khai 

thực hiện. Xây dựng kế hoạch và t  chức tuyên truyền, ph  biến chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư c về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. Các hình thức đ  t  chức thực hiện chủ yếu là l ng ghép, kết h p v i 

các bu i tuyên truyền ph  biến giáo d c pháp luật chung của đơn vị, các cuộc 

H p chi bộ, giao ban, hội nghị, h p t  c ng đoàn hoặc thông tin trên mạng. Tuy 

nhiên năm 2017 và 2018 Đơn vị chưa thống kê được số cuộc tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật); ngoài ra đơn vị còn t  chức các bu i truyền thông lống 

ghép trong các bu i văn nghệ, các ti u phẩm hài kịch, tham gia các cuộc tìm 

hi u pháp luật do c p trên t  chức… đ ng thời  an hành văn  ản hưởng ứng 

cuộc thi tìm hi u pháp luật trực tuyến năm 2019 đến các khoa, phòng, phòng 

khám đa khoa, Trạm Y tế xã, thị tr n…  

1.3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, thông tin về tiêu cực, lãng phí 

Trong thời kỳ thanh tra từ 01/01/2017 đến 31/12/2018 tại đơn vị có 01 

đơn  hản ánh, tố cáo (nặc  anh) đối v i Giám đốc Trung tâm, Sở Y tế đã thành 

lậ  Đoàn xác minh và đã c  kết luận, về cơ  ản, TTYT huyện Bắc Sơn đã tuân 

thủ và thực hiện các quy định về công tác xã hội hóa, việc mua sắm, đầu tư c ng 

khai, minh bạch việc thực hiện quy định khám ch a bệnh Bảo hi m Y tế và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ ở. Trong 04 nội dung phản ánh, tố cáo thì có 03 nội 

dung phản ánh, tố cáo là kh ng c  căn cứ. Tuy nhiên, còn một số hạn chế thiếu 

sót như việc sử dụng đất công (được UBND tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng 

đất) vào liên doanh liên kết để làm xã hội hoá y tế là chưa đúng quy định; Dự 

toán nhà điều trị theo yêu cầu chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, thẩm 

tra; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật khi chưa có đơn vị tư vấn 

thẩm tra dự toán còn thiếu sót về chuyên môn và chưa đảm bảo tính khách quan 

về chi phí xây dựng công trình… 

Ngay sau khi có kết luận của Sở Y tế, Lãnh đạo đơn vị đã ch  đạo, t  chức 

khắc ph c ngay nh ng hạn chế, thiếu s t đ ng thời đã thực hiện việc báo cáo kết 

quả khắc ph c g i Sở Y tế th o đ ng quy định. Cho đến thời đi m hiện nay , 
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đơn vị kh ng c  đơn thư  hản ánh, tố cáo nội  ung tương tự đối v i Trung tâm 

nói chung và v i Giám đốc nói riêng. 

1.4. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và quyết 

định xử lý của cấp có thẩm quyền 

Trong thời kỳ thanh tra (2017-2018) tại đơn vị có 03 cuộc thanh tra, ki m 

toán: Đoàn Ki m toán nhà nư c năm 2018 (thời kỳ ki m toán năm 2017).  Đoàn 

thanh tra Kho bạc nhà nư c t nh năm 2018 (thời kỳ thanh tra năm 2017). Đoàn 

Thanh tra Nhà nư c t nh năm 2019 (thời kỳ thanh tra năm 2018). 

Sau khi các Đoàn thanh tra c  kết luận thanh tra, Lãnh đạo đơn vị đã khẩn 

trương ch  đạo, nghiêm túc t  chức rút kinh nghiệm, có các giải pháp khắc ph c 

đ ng thời tiến hành nộ  đầy đủ số tiền phải thu h i th o quy định. Báo cáo kết 

quả khắc ph c kết luận thanh tra, ki m toán th o đ ng thời gian quy định. 

2. Công khai, minh bạch về tổ ch c và hoạt động của đơn vị 

2.1.  Công khai, minh bạch trong thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng ngân 

sách (bao gồm các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác của đơn vị) 

Tr n cơ sở dự toán thu, chi ngân sách 2017, 2018 đư c giao đơn vị đã chủ 

động dự kiến phân khai dự toán hàng năm tr nh  h ng Tài ch nh huyện thẩm 

định và phân b  dự toán năm. Hàng năm đơn vị thực hiện công khai số liệu dự 

toán ngân sách năm cho toàn th  công chức viên chức (cụ thể năm 2017: Quyết 

định số 11a/QĐ-TTYT ngày 19/01/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2017; Năm 2018: Quyết định số 13a/QĐ-TTYT ngày 

17/01/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018). 

Về thu dịch v  khám, ch a bệnh đơn vị đã c ng khai, ni m yết đầy đủ giá 

dịch v  khám ch a bệnh th o quy định tại khu thanh toán viện phí. 

Việc ch p hành s  d ng ngân sách th o quy định của nhà nư c, trong thời 

kỳ đư c thanh tra, c  th : 

* Năm 2017: Ki m toán nhà nư c thanh tra chuy n đề công tác mua sắm, 

quản lý s  d ng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây  ựng cơ 

bản ngành y tế giai đoạn 2015-2017 tại t nh Lạng Sơn vàThanh tra Kho  ạc Nhà 

nư c thanh tra việc ch   hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân 

sách nhà nư c tại đơn vị, vì vậy Đoàn thanh tra Sở Y tế không thực hiện thanh 

tra mà ch  thực hiện ki m tra việc thực hiện các kết luận của các đoàn Ki m toán 

nhà nư c, Thanh tra Kho bạc; kết quả như sau: 

- Thực hiện kết luận của Ki m toán nhà nư c: 

+ Đơn vị đã nghi m t c r t kinh nghiệm và đã hoàn thành việc điều ch nh 

s  kế toán và báo cáo quyết toán năm 2017. 

+ Tại Ủy nhiệm chi ngày 31/8/2018 của Trung tâm Y tế Bắc Sơn về việc 

nộp ngân sách theo công văn số 1017/UBND-TCKH ngày 28/8/2018 tiền giảm 

c   năm 2018 số tiền 2.373.000.000 đ ng. 

+ Đơn vị đã thực hiện Trích b  sung từ thu sự nghiệ  đ  tạo ngu n cải 
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cách tiền lương số tiền: 1.356.800.000 đ ng. 

- Kết luận của Thanh tra Kho bạc nhà nư c t nh 

Đơn vị đã nghi m t c r t kinh nghiệm nh ng t n tại, sai s t đ  t  chức và 

quản lý s  d ng các ngu n vốn của nhà nư c th o đ ng quy định như: Á    ng 

định mức chi hỗ tr  cho cán bộ y tế trong các đ t cho trẻ em từ 6-60 tháng tu i 

uống Vitamin A tại cộng đ ng th o đ ng quy định tại Th ng tư số 26/2018/TT-

BTC; thực hiện đ ng nguy n tắc các khoản chi  hát sinh trong năm… 

* Năm 2018:Thanh tra t nh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 

nhiệm v  kế hoạch của UBND huyện Bắc Sơn. Th o kết luận thanh tra, TTYT 

huyện Bắc Sơn đã xác định sai thời đi m đư c hưởng ph  c   lâu năm th o quy 

định đ n đến thanh toán vư t tiền ph  c   lâu năm cho vi n chức y tế công tác 

tại các xã đặc biệt kh  khăn v i số tiền 26.527.000 đ ng và một số khoản thanh 

toán kh ng đ ng chế độ, vư t định mức v i số tiền 10.050.000 đ ng, cần x  lý 

thu h i. Đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và đã thực hiện kết luận của Thanh 

tra t nh, c  th  đã nộ  đầy đủ số tiền 36.577.000 đ ng vào tài khoản số 01 ngày 

23/5/2019. 

2.2. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ:  

- Công khai trong việc tuy n d ng cán bộ, viên chức và người lao động 

khác vào cơ quan  

+ Tuy n d ng cán bộ: Đơn vị đăng k  nhu cầu tuy n d ng thông qua thi 

tuy n do Sở Y tế t  chứctheo vị trí việc làm và căn cứ quyết định trúng tuy n đ  

tiếp nhận, phân công vị trí việc làm phù h p và báo cáo Sở Y tế th o quy định 

(từ năm 2017-2019: Tiếp nhận 17 người). 

+ H   đ ng lao động: Đơn vị h p thông qua nội  ung đề xu t, xem xét 

cân đối và thống nh t trình Sở Y tế cho  hé  đơn vị ký h   đ ng có thời hạn 12 

tháng th o quy định. Trong giai đoạn 2017- 2018, đơn vị đã thực hiện h   đ ng 

v i 56 trường h p theo gi y ủy quyền của Sở Y tế. 

- Công khai việc quy hoạch, đào tạo, b  nhiệm, chuy n ngạch, luân 

chuy n, điều động, kh n thưởng, cho thôi việc, cho thôi gi  chức v , miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu tr  đối v i cán bộ, viên chức và người lao động 

+ Công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo:  ăn cứ vào các văn  ản hư ng 

d n, đơn vị đã rà soát các đối tư ng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nằm trong diện quy 

hoạch và b  xung đ  đưa ra hội đ ng cơ quan xin   kiến nhận xét và b  phiếu 

quy hoạch. Tr nh Lãnh đạo Sở Y tế và Thường trực Huyện ủy ra quyết định phê 

duyệt. (Quyết định số 3097/QĐ-SYT ngày 24/11/2016 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách điều chỉnh, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trung 

tâm Y tế huyện Bắc Sơn giai đoạn 2015 – 2020). 

- Thông báo công khai danh sách quy hoạch qua hệ thống văn  ản nội bộ 

đến t t cả các bộ phận và tại bảng tin của đơn vị đ  m i người cùng biết. 

+ Đào tạo: Hàng năm đơn vị đã h p xét nhu cầu đăng k  đào tạo của các 

cá nhân, lựa ch n ưu ti n một số vị trí mà nhu cầu đơn vị đang cần thiết đăng k  
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Sở Y tế phê duyệt đ  có kế hoạch tri n khai thực hiệnvà tạo điều kiện cho cán bộ 

tham gia đào tạo nâng cao tr nh độ chuyên môn, lý luận chính trị.  

+ B  nhiệm: Thực hiện Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018 Quyết định Ban hành quy định phân công, phân c p quản lý t  chức, 

bộ máy và cán bộ công chức, viên chức t nh Lạng Sơn  Đơn vị đã h p thông 

qua, t  chức quy trình l y phiếu tín nhiệm và đã ra quyết định b  nhiệm theo 

quy định  đối v i trường h   chưa đủ điều kiện ra quyết định ph  trách và đã 

đăng k  đào tạo kịp thời b  sung các tiêu chuẩn phù h p v i vị trí b  b  nhiệm. 

+ Kh n thưởng: Hàng năm định kỳ t  chức h p Hội đ ng trình các c p ra 

quyết định kh n thưởng th o hư ng d n. 

+ Miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật: Trong thời kỳ thanh tra không có 

trường h p miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật nào. 

3. Việc xây dựng và thực hiện định m c, tiêu chuẩn, chế độ 

3.1. Kết quả thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

Trong thời kỳ thanh tra, về cơ  ản đơn vị đã thực hiện đ ng quy định đối 

v i việc trích lập và s  d ng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, 

hàng qu , năm khi chia thu nhậ  tăng th m đều đư c   nh xét và đư c công khai 

đến toàn th  cán bộ công chức trong đơn vị. Các ngu n tài chính kinh phí tự 

chủ, kinh phí không tự chủ, các ngu n thu sự nghiệp và các ngu n thu khác đã 

đư c đơn vị quản lý, s  d ng th o quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. 

3.2. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công 

Đơn vị đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế s  d ng tài 

sản c ng năm 2017 và năm 2018 th o đ ng quy định hiện hành. 

3.3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng các nguồn 

kinh phí (nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chi không thường xuyên, chi 

từ tài khoản tiền gửi - phí, lệ phí và nguồn xã hội hóa y tế) 

Việc trích lập và s  d ng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, 

hàng qu , năm khi chia thu nhậ  tăng th m đều đư c   nh xét và đư c công khai 

đến toàn th  cán bộ công chức trong đơn vị. 

4.Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 

Hằng năm đơn vị có t  chức quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng  

Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, 

thu nhậ   Th ng tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính 

phủ Hư ng d n thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhậ   các văn 

bản của t nh và của Sở Y tế về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng 

năm. Lãnh đạo đơn vị đã ch  đạo các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện việc kê 

khai, minh bạch tài sản, thu nhậ  hàng năm th o quy định. Đơn vị đã thực hiện 

tốt việc lậ   anh sách người c  ngh a v  k  khai tài sản, thu nhập; tr nh tự, thủ 

t c k  khai tài sản, thu nhập  quản l , lưu tr   ản k  khai tài sản, thu nhậ  đầy 
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đủ; Có kế hoạch công khai bản kê khai, Biên bản công khai. Trong thời kỳ thanh 

tra không c  trường h p nào phải giải trình kê khai, ngu n gốc tài sản, thu nhập, 

không c  trường h p nào có kết luận không trung thực trong minh bạch tài sản, 

thu nhập. 

Cụ thể: Năm 2017, đơn vị c  67 người trong diện phải kê khai tài sản thu 

nhậ   Năm 2018, đơn vị c  63 người trong diện phải kê khai tài sản thu nhập. 

Ki m tra các bản kê khai tài sản, thu nhậ : Đơn vị lưu gi  các bản kê khai 

tài sản thu nhậ  đầy đủ, việc k  khai đảm bảo thời gian, cơ  ản c  đủ ch  ký của 

người giao và người nhận tại từng trang. 

Tuy nhiên, còn một số hạn chế, thiếu sót như sau: Đơn vị chưa lập Sổ 

theo dõi việc giao nhận bản kê khai theo Điều 5 của Thông tư 08/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013. Báo cáo kết quả minh bạch tài sản chậm thời gian quy định 

trước 30/3 (năm 2017).Một số bản kê khai tài sản của cá nhân chưa có ký nhận 

từng trang của người kê khai và người nhận bản kê khai tại sản thu nhập. Một 

số bản kê khai không điền đầy đủ thông tin theo quy định hoặc có ghi nhưng 

chưa đúng; kê khai cả con đã thành niên; không ghi tổng thu nhập trong năm 

hoặc có ghi nhưng chỉ ghi thu nhập của riêng cá nhân bản thân người kê khai.  

5. Việc thực hiện quy tắc  ng xử và chuyển đổi vị trí công tác của 

ng  i có ch c vụ, quyền hạn trong đơn vị 

- Việc xây dựng, quán triệt quy tắc ứng x , quy tắc đạo đức nghề nghiệp 

trong đơn vị; việc ch   hành quy định về nh ng việc cán bộ, viên chức không 

đư c làm: Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị đã xây  ựng đầy đủ kế hoạch và t  

chức thực hiện Quy tắc ứng x , nâng cao đ i m i thái độ ph c v  của cán bộ y 

tế hư ng t i sự hài l ng người bệnh  Đ i m i  hong cách thái độ ph c v  của 

cán bộ y tế hư ng t i sự hài l ng người bệnh; tập hu n kỹ năng giao tiếp, Thông 

tư Quy tắc ứng x  cho cán bộ của đơn vị. 

Đơn vị thực hiện ký cam kết thực hiện đối v i từng cá nhân, tập th  khoa, 

phòng v i bệnh viện, gi a c ng đoàn v i chính quyền. Xây dựng ti u ch  đánh 

giá và xét các danh hiệu thi đua, kh n thưởng. Hàng năm c  ti u ch  về kết quả 

tri n khai thực hiện Quy tắc ứng x , Xây dựng quy chế quản lý vi phạm phù h p 

v i đặc thù bệnh viện (Quyết định số 127/QĐ-TTYT ngày 21/4/2017 về Quy chế 

xử lý vi phạm trong thay đổi phong cách thái độ phục vụ và quy tắc ứng xử tại 

bệnh viện; Quyết định 44a/QĐ-TTYT ngày 09/02/2018 ban hành quy chế khen 

thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2018). 

- Kết quả chuy n đ i vị trí công tác của người có chức v , quyền hạn 

trong đơn vị: 

Việc chuy n đ i vị tr  c ng tác đư c thực hiện theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-   ngày 27/10/2007 quy định về danh m c các vị trí công tác và 

thời hạn chuy n đ i vị tr  c ng tác đối v i cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm 

việc chuy n đ i thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm m c đ ch. 

Xây dựng kế hoạch chuy n đ i vị tr  c ng tác đối v i cán bộ chuyên môn 

làm công tác tài chính, kế toán của đơn vị th o giai đoạn 03 năm (chuy n đ i 
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nhiệm v  đư c phân công).Thực hiện chế độ báo cáo kết quả chuy n đ i vị trí 

c ng tác th o quy định. 

III. KẾT LUẬN 

Về cơ  ản Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn đã nghi m t c thực hiện các 

quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí;t  chức tuyên truyền, ph  biếntri n 

khai Luật PCTN và các văn  ản c  li n quan đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị. Xây dựng và tri n khai Kế hoạch về tăng cường 

công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc công khai, 

minh bạch, thực hiện quy tắc ứng x , đạo đức nghề nghiệp, kê khai, minh bạch tài 

sản, thu nhập, chuy n đ i vị tr  c ng tác đư c đơn vị nghiêm túc thực hiện. Việc 

thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong chế độ tài ch nh đơn vị đã c  

nhiều cố gắng trong việc t  chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Thời đi m thanh tra, đơn vị đã 

thực hiện tương đối tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư. 

Tuy nhiên, TTYT huyện Bắc Sơn vẫn còn những hạn chế, thiếu sót sau: 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy: Năm 2017 và 2018 đơn vị 

không thực hiện thống kê số cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói 

chung cũng như nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị. 

- Trong thời kỳ thanh tra, năm 2017 có 01 đơn (nặc danh) phản ánh, tố 

cáo Giám đốc, qua xác minh vụ việc, còn một số hạn chế thiếu sót trong công 

tác quản lý, đầu tư xây dựng tại đơn vị. Ngay sau khi Sở Y tế có văn bản chỉ 

đạo, đơn vị đã nghiêm túc khắc phục. Tuy nhiên đây cũng là nội dung Trung tâm 

cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

- Qua kết luận thanh tra của các đoàn Thanh tra Nhà nước, Thanh tra 

Kho bạc và Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị (năm 2017 và 2018) cho thấy đơn vị 

còn  tồn tại, thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng kinh phí. Các Đoàn thanh tra, 

kiểm toán đã yêu cầu đơn vị phải thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách các 

khoản chi sai quy định; Giảm dự toán, thanh toán năm sau; Thanh toán không 

đúng chế độ, vượt định mức. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các kết luận nói 

trên, Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh mắc 

phải trong thời gian tới. 

- Đơn vị chưa lập Sổ theo dõi việc giao nhận bản kê khai theo Điều 5 của 

Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013. Báo cáo kết quả minh bạch tài 

sản chậm thời gian quy định trước 30/3 (năm 2017). Một số bản kê khai tài sản 

của cá nhân chưa có ký nhận từng trang của người kê khai và người nhận bản 

kê khai tại sản thu nhập. Một số bản kê khai không điền đầy đủ thông tin theo 

quy định hoặc có ghi nhưng chưa đúng; kê khai cả con đã thành niên; không ghi 

tổng thu nhập trong năm hoặc có ghi nhưng chỉ ghi thu nhập của riêng cá nhân 

bản thân người kê khai.  

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 
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Từ Kết luận thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn: 

1. Nghiêm túc ki m đi m, rút kinh nghiệm, có biện pháp ch n ch nh, khắc 

ph c nh ng hạn chế, thiếu s t đư c ch  ra qua Kết luận thanh tra đối v i tập th  

và cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí. 

2. Thực hiện nghi m trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, ch  

đạo và t  chức thực hiện quy định về   TN, định kỳ ki m đi m trách nhiệm 

trong việc t  chức, tri n khai các giải  há   h ng ngừa,  hát hiện và x  lý hành 

vi tham nhũng, ti u cực th o quy định, nội  ung này cần đư c c  th  h a trong 

Quy chế làm việc của đơn vị.  

3. Thực hiện nghi m t c các quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP; 

Nghị định 85/2012/NĐ-CP, NĐ16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ, Luật Quản lý s  d ng tài sản công số 15/2017/QH14, Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND t nh ngày 02/04/2015. 

 4. Ch  đạo bộ phận Tài chính kế toán của đơn vị khắc ph c nh ng hạn 

chế, thiếu sót tại kết luận của các đoàn Thanh tra, ki m toán, nghiêm túc rút kinh 

nghiệm tránh đ  sai sót xảy ra. 

5. Hàng năm cần thực hiện việc s a đ i Quy chế chi tiêu nội bộ, nh t là 

khi có nh ng quy định m i của Nhà nư c về chế độ, tiêu chuẩn, định mức đ  

đảm bảo thực hiện đ ng quy định và đảm bảo l i  ch ch nh đáng của cán bộ, 

viên chức và người lao động trong đơn vị.  

6. Nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản thu nhậ  hàng năm, hư ng 

d n đối tư ng kê khai thực hiện k  khai đầy đủ, t  chức công khai bản kê khai 

tài sản th o qui định. 

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Y tế (Thanh tra Sở) 

trư c ngày 30/10/2019. 

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Trong thời gian 05 ngày, k  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 tr n 

trang th ng tin điện t  của Sở Y tế Lạng Sơn trong 05 ngày li n t c./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra t nh (B/c);  

-  ác  GĐ SYT  

- TTYT huyện Bắc Sơn (T/h)  

- Lưu: VT, H  sơ ĐTT.          

       

  

 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 

            Nguyễn Thế Toàn 
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