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Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,  

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh An 

Giang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Kế hoạch số 

485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành 

động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Quyết định số 

5097/QĐ-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (sau 

dây gọi tắt là PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN; 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng 

cao ý thức, trách nhiệm và hành động qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về PCTN của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của ngành trong công tác PCTN. 

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham 

nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước đẩy lùi 

tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý 

Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương 

mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; xử lý nghiêm trách nhiệm 

người đứng đầu khi để xảy ra tham những trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Kịp thời ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của, công chức, viên chức và 

người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN và đạo đức 

liêm chính. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công 

chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
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II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, trọng tâm là 

Luật PCTN năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là những quy định 

mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù 

hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm 

hiệu quả, thiết thực. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 

05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về PCTN năm 2020 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 

của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp 

luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng 

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; các văn bản chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và 

Tỉnh ủy về công tác PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm 

soát việc kê khai tài sản; 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 485/KH-

UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 

26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham 

nhũng; tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 

cán bộ, công chức, viên chức... 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất 

là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; công khai minh bạch 

trên các lĩnh vực đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; kê 

khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực 

hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các 

chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành 

chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài 

khoản…  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-861-qd-ttg-2019-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-418642.aspx
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3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị: 

Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, 

trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp 

PCTN theo Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc 

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. 

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm những việc  cán bộ, 

công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật về PCTN và 

pháp luật liên quan với phương châm "giữ chức vụ càng cao càng phải gương 

mẫu"; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

4.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử 

lý tham nhũng 

Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

tự kiểm tra, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm; chương trình 

mục tiêu quốc gia; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Tăng cường 

việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham 

nhũng. 

Tập trung giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc tố cáo hành vi tham 

nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh về tham nhũng, nhất là tố cáo, báo cáo, 

phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo 

vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng. 

 Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN. Kịp thời thanh 

tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. 

Trong năm 2020 Sở Y tế sẽ thanh tra 02 đơn vị y tế trực thuộc: 

  

TT ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA 
NỘI DUNG  

THANH TRA 

THỜI HẠN 

TIẾN HÀNH 

1 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  
Thanh tra trách nhiệm 

(PCTN, Chuyên đề) 
Quí II-III 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2 Trung tâm Giám định Y khoa 
Thanh tra trách nhiệm 

(PCTN, Chuyên đề) 
Quí II-III 

 
Quyết định thanh tra, kế hoạch, đề cương cụ thể sẽ thông báo cho đơn vị thanh 

tra trước 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn ngành trong 

phòng, chống tham nhũng 

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ y tế thực hiện 

pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, 

cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng. 

Phát huy vai trò của cơ quan thông tin, báo chí, chuyên mục PCTN về cung cấp 

thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CPTN. Bảo đảm việc cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở: 

- Văn phòng Sở là đầu mối công tác cải cách hành chính, rà soát, quản lý văn 

bản theo quy định; thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, phương 

tiện, thiết bị, điện nước, hội họp, văn phòng phẩm. 

- Phòng Kế hoạch Tài chính là đầu mối quản lý, xây dựng hoàn thiện quy chế 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng thống nhất; quy trình thẩm định, xét 

duyệt quyết toán ngân sách; phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách; quản lý các dự án 

đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, trang thiết bị sử dụng cho ngành y tế. 

 - Phòng Tổ chức cán bộ xem xét đánh giá công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm 

cán bộ; vận hành cơ chế luân phiên, luân chuyển cán bộ; chống tiêu cực trong tuyển 

dụng, đề bạt; thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa trong ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, 

y đức... 

- Phòng Nghiệp vụ y đánh giá và đề ra giải pháp khắc phục tình trạng nhũng 

nhiễu người bệnh, tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế, nêu cao y đức và tinh thần thái 

độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế; đánh giá tình hình việc cấp giấy phép. 

- Phòng Nghiệp vụ dược đánh giá và hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng chỉ, 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, công bố và tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ 

phẩm, theo dõi đánh giá, kiểm soát tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ 

đạo của Giám đốc, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
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2. Thủ trưởng các đơn vị y tế thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch này và theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện 

cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 

 3. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo 

định kỳ theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2020 của Sở Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh An Giang; 

- Thanh tra tỉnh An Giang; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 
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