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BÁO CÁO
Kết quả sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2018
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

Thực hiện Công văn số 1855/STP-PBGDPL ngày 17/12/2013 của Sở Tư
Pháp về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện chào cờ và sinh hoạt Ngày Pháp
luật. Sở Y tế báo cáo kết quả sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2018 như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện
Các văn bản của Đảng, Quốc hội, Nhà nước chỉ đạo liên quan đến việc
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các tổ
chức đoàn thể quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức (CBCC) Văn phòng
Sở và Lãnh đạo 22 đơn vị thuộc ngành; Thủ trưởng 22 đơn vị tổ chức phổ biến
lại cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và nhân dân đến
khám, điều trị, liên hệ công việc có thể theo dõi, thực hiện.
Phòng Truyền thông - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối
đăng tải văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Nhà nước
và thành tựu nổi bật liên quan đến hoạt động của Ngành Y tế lên Website của
ngành.
2. Hình thức tổ chức chào cờ và sinh hoạt, thành phần tham dự
a) Hình thức tổ chức chào cờ và sinh hoạt
Định kỳ hàng tháng vào sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, Sở Y tế tổ
chức cho toàn thể CBCCVC chào cờ, hát quốc ca tại Sở, sau đó sinh hoạt “Ngày
Pháp luật”.
Thủ trưởng 22 đơn vị thuộc Sở tổ chức chào cờ, sinh hoạt “Ngày Pháp
luật” tại đơn vị, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, phù hợp với đặc thù công việc
của từng đơn vị.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sinh hoạt
được Sở và 22 đơn vị thuộc Sở triển khai thông qua các hình thức khác như: qua
các buổi giao ban định kỳ, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tài liệu pháp
luật; cổ động trực quan; sách hỏi đáp pháp luật, phát tờ rơi; qua hoạt động tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giáo dục pháp luật trong trường học;

trang bị tủ sách pháp luật; tuyên truyền trên trang bản tin y tế, trang Website của
Ngành; lồng ghép thông qua các cuộc vận động, các hội thi…
b) Thời gian sinh hoạt “Ngày pháp luật”
Sở và các đơn vị thường sinh hoạt “Ngày pháp luật” từ 20 đến 30 phút vào
sáng Thứ hai tuần đầu tiên của tháng và sẽ tiếp tục phổ biến vào tuần tiếp theo
cho đến hết nội dung văn bản cần phổ biến.
c) Nội dung văn bản pháp luật sinh hoạt
Sở Y tế lựa chọn nội dung các văn bản gắn với thực hiện chức năng, nhiệm
vụ các Phòng và đơn vị trực thuộc Sở; tập trung giới thiệu những văn bản pháp
luật mới được nhà nước ban hành, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung
ương, Tỉnh liên quan đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động.
(Phụ lục đính kèm)
3. Những thuận lợi, khó khăn
a) Ưu điểm
Được sự quan tâm của UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan, trang
Website của ngành y tế tiếp tục hoạt động để triển khai các văn bản pháp luật
đến toàn thể CBCCVC trong toàn ngành và nhân dân biết thực hiện. Các văn
bản pháp luật được quán triệt kịp thời đến toàn thể CCVC toàn ngành. Đội ngũ
cán bộ làm công tác phổ biến có trình độ đại học và sau đại học, hình thức tuyên
truyền pháp luật đa dạng, nội dung phong phú giúp CCVC dễ dàng tiếp cận văn
bản mới.
b) Hạn chế
CCVC các đơn vị thuộc Sở hầu hết là kiêm nhiệm nên việc cập nhật,
nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật chưa được thường xuyên và kịp thời.
Đội ngũ CCVC làm công tác phổ biến pháp luật chưa được bồi dưỡng kỹ
năng tuyên truyền pháp luật.
Kinh phí sử dụng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hầu hết chi từ
nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị nên hoạt động gặp nhiều khó khăn.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP, T.Tra.
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Phụ lục
MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
NGÀNH Y TẾ PHỔ BIẾN NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-SYT ngày tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế)
Số
TT
01
02
03
04
05
06

Số văn bản
Luật số
15/2012/QH13
Luật số
09/2012/QH13
Luật số
46/2014/QH13
Luật số
58/2014/QH13
Luật số
84/2015/QH13
Luật số
105/2016/QH13

07

Nghị định số
16/2010/NĐ-CP

08

Nghị định số
04/2015/NĐ-CP

09

Nghị định số
52/2015/NĐ-CP

10

Nghị định số
21/2016/NĐ-CP

11

Nghị định số
04/2016/NĐ-CP

12

Nghị định số
109/2016/NĐ-CP

13

Nghị định số
54/2017/NĐ-CP

14

35/2018/TT-BYT

Nội dung văn bản
triển khai thực hiện
I. LUẬT
Luật Xử lý vi phạm hành chính
20/6/2012
năm 2012.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc
18/6/2012
lá
Luật sửa đổi bổ sung một số điều
13/6/2014
của Luật Bảo hiểm Y tế
Ngày
ban hành

20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

25/6/2015

Luật An toàn Vệ sinh Lao động.

06/4/2016

Luật Dược

Ghi chú
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến

II. NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
Tiếp tục
03/3/2010 hành một số điều của Luật Trách
phổ biến
nhiệm bồi thường của Nhà nước
Về thực hiện dân chủ trong hoạt
Tiếp tục
09/01/2015 động của cơ quan hành chính nhà
phổ biến
nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục
28/5/2015 Về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
phổ biến
Quy định thực hiện chức năng thanh
tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã Tiếp tục
31/3/2016
hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y phổ biến
tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày
Tiếp tục
06/01/2016 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng
phổ biến
dẫn thi hành một số điều của Luật
Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Quy định cấp chứng chỉ hành nghề
đối với người hành nghề và cấp Tiếp tục
01/7/2016
giấy phép hoạt động đối với cơ sở phổ biến
khám bệnh, chữa bệnh;
Quy định chi tiết một số điều và
08/5/2017
biện pháp thi hành Luật dược;
III. THÔNG TƯ
22/11/2018 Quy định về Thực hành tốt sản xuất
3

15

36/2018/TT-BYT

16

39/2018/TT-BYT

17

41/2018/TT-BYT

18

Số 03/CT-UBND

19

Số 28-CT/TW

20

Số 1038/UBNDNC

21

Số 19/2017/QĐUBND

22

23

1849/SYT-NVY

1927/SYT-VP

24

3581/SY-SYT

25

3741/SYT-TCCB

thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Quy định về Thực hành tốt sản xuất
22/11/2018
thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Thông tư quy định thống nhất giá
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế giữa các bệnh viện trên
30/11/2018
toàn quốc và hướng dẫn áp dụng
khám bệnh, chữa bệnh trong một số
trường hợp.
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia và quy định kiểm tra, giám sát
14/12/2018
chất lượng nước sạch phục vụ cho
mục đích sinh hoạt.
IV. CHỈ THỊ
Về việc triển khai thi hành Luật Ban
22/01/2016
hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về việc tăng cường sự lãnh đạo của
các cấp Ủy đảng đối với nhiệm vụ
26/12/2016 bảo đảm an ninh, trật tự và xây
dựng lực lượng Công an nhân dân
năm 2017.
V. UBND TỈNH
Chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong
công tác soạn thảo, thẩm định, tham
27/3/2017
mưu ban hành văn bản QPPL trên
địa bàn tỉnh.
Ban hành quy định đăng ký khám
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban
09/3/2017 đầu và chuyển tuyến khám bệnh,
chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận.
VI. SỞ Y TẾ
Về việc triển khai Quyết định số
2192/QĐ-BYT ngày 31/5/2017 của
09/6/2017
Bộ Y tế về việc đính chính Thông
tư số 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.
Về việc triển khai Thông tư số
04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định
một số nội dung về hoạt động thống
kê của Ngành tư pháp.
Triển
khai
Công
văn
số
4248/UBND-NC ngày 12/10/2017
16/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc
nâng cao chất lượng xây dựng, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật.
27/10/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số

Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến

Tiếp tục
phổ biến

Tiếp tục
phổ biến

Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến

Tiếp tục
phổ biến

Tiếp tục
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26

27

28

29

3761/SYT-VP

3943/SYT-NVY

3935/SYT-NVY

30/10/2017

13/11/2017

13/11/2017

Công văn 621/SYT01/03/2018
TCCB

Công văn 767/SYT14/3/2018
KHTC
Công văn 1141/SYT31
13/4/2018
KHTC
30

32

33

Công văn số
1867/SYT-T.Tra

05/6/2018

Công văn 2411/SYT13/7/2018
KHTC

34

3025/ SYT-NVY

31/8/2018

35

3028/ SYT-KHNV

31/8/2018

36

3231/SY-SYT

17/9/2018

37

4269/SYT-KHNV

30/11/2018

38

4308/SYT-KHNV

03/12/2018

11/2014/TT-BNV và Thông tư số
05/2017/TT-BNV
Triển khai thực hiện Thông báo số
407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của
Văn phòng Chính phủ.
Triển khai thực hiện Nghị định số
105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017
của Chính phủ về kinh doanh rượu.
Triển khai Thông tư số 40/2017/TTBYT ngày 26/10/2017 của Bộ Y tế
quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm đối với thực phẩm,
nước ăn uống, định lượng bữa ăn
của thuyền viên làm việc trên tàu
biển Việt Nam.
Tiếp tục triển khai thực hiện một số
nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với
Nghị quyết Trung ương 4 Sở Y tế
Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài
sản công
Về việc thực hiện một số quy định
của Luật Đấu giá tài sản
Triển
khai
Công
văn
số
2216/UBND0NC ngày 31/5/2018
về việc thực hiện Chương trình
công tác năm 2018 của BCĐ Trung
ương về PCTN
Triển khai thực hiện Thông tư số
52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018
của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số
08/2016/TT-BTC quy định về quản
lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước,
Thông tư số 108/2016/TT-BTC sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 08/2016/TT-BTC
Triển khai Kế hoạch số 3452/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Triển khai Quyết định 1010/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sao y Thông tư 17/2018/TT-BYT.
Hướng dẫn triển khai Thông tư
30/2018/TT-BYT.
Triển khai Quyết định 1489/QĐTTg ngày 06/11/2018 của Thủ
tướng Chính phủ.

phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
Tiếp tục
phổ biến
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39

4347/SYT-KHNV

05/12/2018

40

4348/SYT-KHNV

05/12/2018

41

4412/SYT-KHNV

11/12/2018

42

4439/SYT-TCCB

12/12/2018

43

4488/SYT-KHNV

14/12/2018

44

4489/SYT-KHNV

14/12/2018

45

4551/SYT-KHNV

19/12/2018

46

4577/SYT-KHNV

21/12/2018

Triển khai Thông tư số 29/2018/TTBYT của Bộ Y tế.
Triển khai Thông tư số 28/2018/TTBYT của Bộ Y tế.
Triển khai Quyết định số 2066/QĐUBND của UBND tỉnh.
Sao y Quyết định số 95/2018/QĐUBND của UBND tỉnh về ban hành
quy chế thi đua khen thưởng.
Triển
khai
Nghị
định
số
155/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Triển khai Thông tư số 39/2018/TTBYT của Bộ Y tế quy định thống
nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh
viện cùng hạn trên toàn quốc.
Triển khai thực hiện Thông tư sô
40/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy
định về quản lý mẫu bệnh phẩm
truyền nhiễm.
Triển khai Thông tư số 96/2018/TTBTC và Thông tư số 97/2018/TTBTC.
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